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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 
 

ZASTOSOWANIE 
Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej CZAZ-U jest uniwersalnym, kompleksowym urzą-
dzeniem EAZ, przeznaczonym dla pól w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej średniego napięcia. 
Platforma sprzętowa i oprogramowanie zespołu zapewniają elastyczną i niezawodną realizację funkcji zabezpie-
czeniowych, sterowniczych, pomiarowych i kontrolnych. 
Integralnym wyposażeniem zespołu są dwa sterowniki. Sterownik specjalizowany, realizujący zdefiniowane funk-
cje współpracy z polem, oraz sterownik programowalny. 
 
Zespół jest przeznaczony do zabezpieczenia pola zasilającego, pola łącznika szyn i pomiaru napięcia, linii napo-
wietrznej lub kablowej, transformatora SN/nn, baterii kondensatorów i transformatora uziemiającego, w sieciach 
z izolowanym punktem neutralnym lub uziemionym przez rezystor oraz w sieciach z kompensacją ziemnozwar-
ciową. Bogata biblioteka układów synoptyki pola pozwala na dostosowanie parametrów zespołu do konfiguracji 
zabezpieczanego obiektu. Zestaw zabezpieczeń i funkcji dodatkowych umożliwia zastosowanie zespołu w roz-
wiązaniach niestandardowych, na przykład jako zabezpieczenie strony górnej transformatora WN/SN. 
 
W wyniku doświadczeń eksploatacyjnych wprowadzono modyfikacje w zespołach CZAZ-U w.2. Podstawowa 
zmiana dotyczy sposobu pomiaru napięć. Wprowadzono pomiar napięć fazowych, zgodnie ze schematem na 
rys. 13. (listwa X2 - zwiększona o zacisk „0”). 
Lista dostępnych pomiarów została rozbudowana o trzy napięcia fazowe oraz o pomiary energii czynnej i biernej 
w obu kierunkach niezależnie (szczegóły str. 18). 
 
PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI 
 
 
• Technika cyfrowa oraz konstrukcja zespołu 

zapewniające wysoką dokładność, stabilność  
i pewność działania. 

• Jednolity, uniwersalny sprzęt programowo 
dostosowany do potrzeb zabezpieczanego 
obiektu. 

• Zestaw zabezpieczeń i funkcji dodatkowych  
z możliwością dowolnej ich konfiguracji. 

• Zabezpieczenie łukochronne współpracujące  
z czujnikiem błysku systemu VAMP. 

• Funkcje specjalizowanego sterownika polowe-
go ze standardową logiką zaimplementowaną  
w zespole, zapewniającą bezpieczną obsługę 
pola przy sterowaniu lokalnym i zdalnym,  
w zależności od stanu położenia łączników, 
zdefiniowanych zewnętrznych blokad i blokad 
od zadziałania zabezpieczeń, jak również re-
alizację automatyki poawaryjnej oraz współ-
pracę z układami sygnalizacji akustycznej sta-
cji. 

• Dostosowanie współpracy z łącznikami w polu 
do wymagań układów rozdzielnic oraz wyma-
gań pól rozdzielczych na drodze programowej 
konfiguracji. 

• Funkcje programowalnego sterownika polowe-
go z możliwością swobodnego konfigurowania 
rozwiązań niestandardowych. 

 

 

• Układ współpracy z zabezpieczeniem szyn 
zbiorczych ZS oraz lokalnego rezerwowania 
wyłączników LRW, konfigurowane w sterowni-
ku programowalnym. 

• Możliwość blokady zabezpieczeń nadprądowych 
od udaru prądów magnesowania, występujących 
przy załączaniu transformatorów. 

• Obwody wyjściowe z możliwością bezpośrednie-
go sterowania łącznikami,  w tym 2  
przekaźniki wyjściowe sterowania awaryjnego  
z kontrolą ciągłości obwodów wyłączających. 

• Pomiary wielkości elektrycznych.  
• Rejestrator zdarzeń i przebiegów zakłóceń oraz 

parametrów wyłączających z ostatniego zakłóce-
nia. 

• Sygnalizacja lokalna najważniejszych stanów 
pracy zespołu i chronionego pola. 

• Samokontrola poprawnego działania zespołu. 
• Pełna obsługa z wykorzystaniem lokalnego pane-

lu operatora. 
• Zdalna komunikacja szeregowa z komputerem 

PC lub z systemem nadrzędnym. 
• Zegar czasu rzeczywistego. 
• Zaciski bezśrubowe dla wejść pomiarowych prą-

dowych, złącza wtykowe dla pozostałych obwo-
dów. 

• Obudowa natablicowa lub zatablicowa 

Przewidziano dwa wykonania zespołu: z wyświetlaczem alfanumerycznym i wyświetlaczem graficznym. 
 
Wyświetlacz graficzny umożliwia czytelną prezentację stanu pracy pola (synoptyka), sterowanie łącznikami 
poprzez dedykowaną klawiaturę oraz ułatwia analizę zakłóceń, jak również odczyt wartości bieżących stanu 
pracy pola. 
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ZABEZPIECZENIA 
• Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne, niezależne (I>1)   50/51 

z możliwością wyboru kryterium pomiarowego wartości skutecznej sygnału lub wartości skutecznej składo-
wej podstawowej. 
Przeznaczone w szczególności do: 
- wykrywania zwarć międzyfazowych w sieciach SN, 
- realizacji układu zabezpieczenia szyn zbiorczych ZS w polach zasilających i w polach łącznika szyn, 
- realizacji automatyki samoczynnego ponownego załączenia SPZ w polach liniowych. 
 
Funkcje dodatkowe (nastawialne): 
- blokada pobudzenia zabezpieczenia od udaru prądu magnesowania, 
- blokada kierunkowa pobudzenia zabezpieczenia w zależności od przepływu mocy zwarciowej (rys. 1), 
- konfiguracja blokad pobudzenia zabezpieczenia w sterowniku programowalnym, 
- pobudzenie/blokada automatyki SPZ, 
- automatyka PDZ przyspieszenia działania zabezpieczenia po załączeniu na zwarcie, 
- blokada załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia. 
 
 
Zakresy nastawcze: 
  prąd rozruchowy (0,2÷25,0)In co 0,1In 
  czas zadziałania (0÷5000)ms co 1ms 
  czas zadziałania w cyklu PDZ (0÷2000)ms co 1ms 
  współczynnik blokady od udaru prądu magnesowania: 
   - nastawienie wspólne dla I>1, I>2, I>3 (17÷99) co 1 
  kąt charakterystyczny linii :  
   - nastawienie wspólne dla I>1, I>2 (0÷360)° co 1° 

 
• Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne, niezależne (I>2)   50/51 

z możliwością wyboru kryterium pomiarowego wartości skutecznej sygnału lub wartości skutecznej składo-
wej podstawowej. 
Przeznaczone w szczególności do: 
- wykrywania zwarć międzyfazowych w sieciach SN, 
- realizacji zabezpieczeń od przeciążeń ruchowych, 
- realizacji układu zabezpieczenia szyn zbiorczych ZS, w polach zasilających i w polach łącznika szyn, 
- realizacji automatyki samoczynnego ponownego załączenia SPZ w polach liniowych. 
 
Zakresy nastawcze: 
  prąd rozruchowy (0,2÷25,0)In co 0,1In 
  czas zadziałania (0÷60000)ms co 1ms 
  czas zadziałania w cyklu PDZ (0÷2000)ms co 1ms 
  współczynnik blokady od udaru prądu magnesowania: 
   - nastawienie wspólne dla I>1, I>2, I>3 (17÷99) co 1 
  kąt charakterystyczny linii :  
   - nastawienie wspólne dla I>1, I>2 (0÷360)° co 1° 
 

Funkcje dodatkowe (nastawialne): 
- blokada pobudzenia zabezpieczenia od udaru prądu magnesowania, 
- blokada kierunkowa pobudzenia zabezpieczenia w zależności od przepływu mocy zwarciowej (rys. 1), 
- konfiguracja blokad pobudzenia zabezpieczenia w sterowniku programowalnym, 
- pobudzenie automatyki SPZ, 
- automatyka PDZ przyspieszenia działania zabezpieczenia po załączeniu na zwarcie, 
- blokada załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia. 
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Rys.1. Charakterystyka rozruchowa zabezpieczeń I>1, I>2 z funkcją blokady kierunkowej  

(dla kąta charakterystycznego linii ϕk=0°) 
 

 
• Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne, niezależne (I>3)   50/51 

z możliwością wyboru kryterium pomiarowego wartości skutecznej sygnału lub wartości skutecznej składo-
wej podstawowej. 
Przeznaczone w szczególności dla realizacji zabezpieczeń od przeciążeń ruchowych oraz rezerwowania za-
bezpieczeń podstawowych. 
 
Zakresy nastawcze: 
  prąd rozruchowy (0,20÷25,00)In co 0,01In 
  czas zadziałania (0÷60000)ms co 1ms 
  współczynnik blokady od udaru prądu magnesowania: 
   - nastawienie wspólne dla I>1, I>2, I>3 (17÷99) co 1 
 
Funkcje dodatkowe (nastawialne): 
- blokada pobudzenia zabezpieczenia od udaru prądu magnesowania, 
- konfiguracja blokad pobudzenia zabezpieczenia w sterowniku programowalnym, 
- blokada załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia. 

 
• Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne, niezależne lub z charakterystyką czasową zależną  (I>4) 51 

z możliwością wyboru kryterium pomiarowego wartości skutecznej sygnału lub wartości skutecznej składo-
wej podstawowej. 
Przeznaczone do wykrywania zwarć międzyfazowych oraz przeciążeń ruchowych. Trzy typy charakterystyk 
zależnych dają możliwość dostosowania czasu działania do wymagań pól odpływowych, zasilających, pola 
łącznika szyn, baterii kondensatorów i transformatora uziemiającego, jak również do zapewnienia selektyw-
ności działania w sieciach rozległych. 
 
Zakresy nastawcze: 
  prąd  rozruchowy (0,20÷5,00)In co 0,01In 
  czas zadziałania:   
      - charakterystyka niezależna typu D (0÷60000)ms co 1ms 
      - charakterystyki czasowo-prądowe zależne typu A, B, C  zgodnie z PN-EN 60255-3:1999 
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gdzie: t - teoretyczny czas działania (sekundy) 
 I  - wartość prądu pomiarowego 
 Ir - wartość nastawienia prądu rozruchowego 
 α - wykładnik potęgi określający typ charakterystyki, zgodnie z poniższym opisem 
 k1 - stała określająca typ charakterystyki (sekundy), zgodnie z poniższym opisem 
 k2  - mnożnik czasu 

 
Typ A - charakterystyka czasowa zależna, normalna (k1=0,14s; α=0,02; k2=0,05÷3,00 co 0,01) 
Typ B - charakterystyka czasowa bardzo zależna  (k1=13,5s; α=1; k2=0,05÷3,00 co 0,01) 
Typ C - charakterystyka czasowa ekstremalnie zależna (k1=80s; α=2; k2=0,05÷3,00 co 0,01) 

 

 
Rys. 2. Charakterystyka czasowo-prądowa zabezpieczenia I>4 (k2=1,00) 

 
 

Funkcje dodatkowe (nastawialne): 
- konfiguracja blokad pobudzenia zabezpieczenia w sterowniku programowalnym, 
- blokada załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia. 

 
 
 
• Funkcje nadprądowe bezzwłoczne (I>5, I>6)   50/51 

do wykorzystania w sterowniku programowalnym (np. kryterium prądowe dla automatyki LRW lub dla zabez-
pieczenia szyn ZS). 

 
Zakresy nastawcze: 
  prąd rozruchowy (0,05÷25,00)In co 0,01In 



CZAZ-U w.2  KARTA  KATALOGOWA 
 

2008-09-26 7 EE426073.01 

• Zabezpieczenia ziemnozwarciowe (Io,Yo) 
Wykrywanie zwarć doziemnych w sieciach z izolowanym punktem neutralnym lub uziemionym przez rezystor 
oraz w sieciach kompensowanych. Zabezpieczenia działają poprawnie i niezawodnie również w przypadku 
zwarć przerywanych. Algorytm działania zabezpieczeń kontroluje czasy trwania impulsów pobudzenia oraz 
czasy trwania przerw między tymi impulsami. Zabezpieczenie zostanie pobudzone, gdy sekwencja tych cza-
sów wskazuje na zwarcie doziemne, i zadziała po czasie, który wynika z czasów trwania pobudzeń i przerw 
między impulsami pobudzeń.  
Możliwość konfiguracji niezależnej pracy czterech zabezpieczeń o różnych kryteriach identyfikacji zwarcia. 
Możliwość współpracy z przekładnikiem Ferrantiego lub z przekładnikami w układzie Holmgreena. 

 

Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne, niezależne, dwustopniowe (Io1)  51N 
Stosowane jako zabezpieczenie ziemnozwarciowe, w sieciach z izolowanym punktem neutralnym lub uzie-
mionym przez rezystor, gdy wykorzystanie pomiaru prądu składowej zerowej 3Io jest wystarczające do pra-
widłowej identyfikacji zwarcia. 
 

Zakresy nastawcze: 
  prąd rozruchowy: 

- I stopnia (100÷2500)mA co 1mA 
- II stopnia (200÷5000)mA co 1mA 

  czas zadziałania: 
- I stopnia (100÷6000)ms co 1ms 
- II stopnia (100÷3000)ms co 1ms 

 

 
Rys. 3. Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia Io1 

         (dla Ir1=1000mA, t1=200ms, Ir2=2000mA, t2=100ms ) 
Funkcje dodatkowe (nastawialne): 
- konfiguracja blokad pobudzenia zabezpieczenia w sterowniku programowalnym, 
- pobudzenie automatyki SPZ, 
- blokada załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia. 
 

Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne, z charakterystyką czasową zależną (Io2)  51N 
Stosowane jako zabezpieczenie ziemnozwarciowe, w sieciach z izolowanym punktem neutralnym lub uzie-
mionym przez rezystor, gdy wykorzystanie pomiaru prądu składowej zerowej jest wystarczające do prawi-
dłowej identyfikacji zwarcia. 
Zakresy nastawcze: 
  prąd rozruchowy  (5÷1000)mA co 1mA 
  napięcie minimalne (1÷20)V co 1V 
  czas zadziałania dla 3Io=2Ior (100÷1000)ms co 1ms 
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Charakterystyka rozruchowa: 
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gdzie: Ior - wartość nastawienia prądu rozruchowego 
 3Io  - prąd składowej zerowej 
 3Uo - napięcie składowej zerowej 
 Uormin - wartość nastawienia napięcia minimalnego 
 t2  - nastawialny czas zadziałania dla 3Io=2Ior  
 t - czas zadziałania zabezpieczenia 

 
Rys. 4. Charakterystyka czasowo-prądowa zabezpieczenia Io2 (t2=400ms) 

 

Funkcje dodatkowe (nastawialne): 
- blokada działania zabezpieczenia przy napięciu 3Uo poniżej wartości nastawionej, 
- konfiguracja blokad pobudzenia zabezpieczenia w sterowniku programowalnym, 
- pobudzenie automatyki SPZ, 
- blokada załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia. 

 
Zabezpieczenie kierunkowe zwłoczne, niezależne (Io3)  67N 
Stosowane jako zabezpieczenie ziemnozwarciowe, w sieciach z izolowanym punktem neutralnym lub  
w sieciach kompensowanych oraz w konfiguracjach sieci z uziemionym punktem neutralnym przez rezystor 
(linie równoległe, sieć pierścieniowa), gdy pomiar składowej zerowej prądu nie jest wystarczającym kryterium 
do prawidłowej identyfikacji zwarcia. 
 
Zakresy nastawcze: 
  prąd rozruchowy  (5÷1000)mA co 1mA 
  napięcie minimalne (1÷20)V co 1V 
  kąt maksymalnej czułości (0÷90)o poj. co 1o 

  czas zadziałania (0÷3000)ms co 1ms 
 

Charakterystyka rozruchowa: 

)cos(
3

ϕϕ −
≥

m

IorIo   przy 3Uo ≥ Uomin 

 
3Io  -  prąd składowej zerowej 
3Uo -  napięcie składowej zerowej 
ϕ -  kąt przesunięcia fazowego między 3Io a 3Uo 
Ior -  wartość nastawienia prądu rozruchowego 
Uormin - wartość nastawienia napięcia minimalnego 
ϕm -  wartość nastawienia kąta maksymalnej czułości. 



CZAZ-U w.2  KARTA  KATALOGOWA 
 

2008-09-26 9 EE426073.01 

 
Rys. 5.  Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia Io3 (ϕm = 0°) 

 
Funkcje dodatkowe (nastawialne): 
- konfiguracja blokad pobudzenia zabezpieczenia w sterowniku programowalnym, 
- pobudzenie automatyki SPZ, 
- blokada załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia. 
 
Zabezpieczenie admitancyjne zwłoczne, niezależne (Yo) 21N 
Stosowane jako zabezpieczenie ziemnozwarciowe, w sieciach z izolowanym punktem neutralnym lub  
w sieciach kompensowanych oraz w konfiguracjach sieci z uziemionym punktem neutralnym przez rezystor 
(linie równoległe, sieć pierścieniowa), gdy pomiar składowej zerowej prądu nie jest wystarczającym kryterium 
do prawidłowej identyfikacji zwarcia. Zabezpieczenie może być stosowane również w sieciach kompenso-
wanych wyposażonych w urządzenia wymuszające składową czynną. 
Dostępne typy charakterystyk umożliwiają dopasowanie zabezpieczenia do sposobu pracy punktu neutral-
nego sieci. 
 
Zakresy nastawcze: 
  admitancja rozruchowa dla charakterystyki typu BGo (0,10÷50,00)mS co 0,01mS 
  admitancja rozruchowa dla charakterystyki typu Yo  (0,10÷50,00)mS co 0,01mS 
  napięcie minimalne (1÷20)V co 1V 
  kąt maksymalnej czułości (0÷90)o poj. co 1o 

  czas zadziałania (0÷3000)ms co 1ms 
 

Charakterystyka rozruchowa - typ BGo: 
 

)cos( ϕϕ −
≥

m

rBGoY
Y  (kierunkowa)   lub  

)cos( ϕϕ −
≥

m

rBGoY
Y  (bezkierunkowa) przy 3Uo ≥ Uomin 

 
gdzie:  

YrBGo  – wartość nastawienia admitancji rozruchowej dla charakterystyki  typu BGo 
Y  – pomiar admitancji 
3Uo – pomiar napięcia składowej zerowej 
Uomin – wartość nastawienia napięcia minimalnego 
ϕm  – wartość nastawienia kąta maksymalnej czułości 

 ϕ          – kąt przesunięcia fazowego między prądem i napięciem 
 



KARTA  KATALOGOWA  CZAZ-U w.2 
 
 

 

EE426073.01 10 2008-09-26 

 
ϕm=60°, bezkierunkowa 

 
ϕm=0°, kierunkowa 

Rys. 6.  Charakterystyka zabezpieczenia Yo, typ BGo  (dla YrBGo = 1mS) 
 
 

Charakterystyka rozruchowa - typ Yo: 
 

rYoYY ≥   przy 3Uo ≥ Uomin 
 

 
gdzie:  
    
YrYo  – wartość nastawienia admitancji rozruchowej dla cha-

rakterystyki typu Yo 
Y – pomiar admitancji 
3Uo – pomiar napięcia składowej zerowej 
Uomin – wartość nastawienia napięcia minimalnego 

 
Rys. 7. Charakterystyka zabezpieczenia Yo - typ Yo 

(dla YrYo = 1,5mS ) 
 

 
Charakterystyka rozruchowa - typ BGo or Yo: 
 
Powstaje z połączenia obszarów działania charakterystyk typu BGo lub typu Yo.  
Obszar działania  jest sumą (OR) obszarów działania charakterystyk BGo i Yo. 
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bezkierunkowa 

 
kierunkowa 

Rys. 8.  Charakterystyka zabezpieczenia Yo, typ BGo or Yo (dla YrBGo = 1mS , ϕm=60°, YrYo = 1,5mS) 
 

Charakterystyka rozruchowa - typ BGo and Yo: 
 

Powstaje z połączenia obszarów działania charakterystyk typu BGo i typu Yo.  
Obszar działania  jest częścią wspólną (AND) obszarów działania charakterystyk BGo i Yo. 

 

 
bezkierunkowa 

 
kierunkowa 

Rys. 9.  Charakterystyka zabezpieczenia Yo, typ BGo and Yo   (dla YrBGo = 1mS , ϕm=60°, YrYo = 1,5mS) 
 

Funkcje dodatkowe (nastawialne): 
- konfiguracja blokad pobudzenia zabezpieczenia w sterowniku programowalnym, 
- pobudzenie automatyki SPZ, 
- blokada załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia. 

 
• Zabezpieczenie podnapięciowe / nadnapięciowe zwłoczne, niezależne (U1, U2)   27/59 

 

Dwa zabezpieczenia, każde nastawione jako podnapięciowe lub nadnapięciowe, z możliwością zastosowania: 
- w polach pomiaru napięcia jako grupowe zabezpieczenie podnapięciowe dla ochrony silników WN pracują-

cych w danej sekcji, 
- w polach transformatora SN/0,4kV jako zabezpieczenie podnapięciowe chroniące odbiory silnikowe po stro-

nie niskiego napięcia, 
- w polach baterii kondensatorów jako zabezpieczenie nadnapięciowe,  
- w polach zasilających lub w polach pomiaru napięcia jako zabezpieczenie nadnapięciowe, chroniące pola 

odpływowe przed nadmiernym wzrostem napięcia na szynach SN. 



KARTA  KATALOGOWA  CZAZ-U w.2 
 
 

 

EE426073.01 12 2008-09-26 

Zakresy nastawcze: 
  napięcie rozruchowe  (0,10÷1,20)Un co 0,01Un 
  czas zadziałania  (20÷60000)ms co 1ms 

 

Funkcje dodatkowe (nastawialne): 
- konfiguracja blokad pobudzenia zabezpieczenia w sterowniku programowalnym, 
- blokada załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia, 
- Iloczyn pobudzeń - jednoczesne pobudzenie we wszystkich fazach, 
- tylko U2 jako dodatkowe kryterium działania zabezpieczenia łukochronnego. 

 

• Zabezpieczenie nadnapięciowe zwłoczne, niezależne (Uo)   59N 
Zabezpieczenie reaguje na składową zerową napięcia 3Uo i służy do wykrywania zwarć doziemnych w sie-
ciach z punktem neutralnym nie uziemionym bezpośrednio. 

 

Zakresy nastawcze: 
  napięcie rozruchowe  (1÷100)V co 1V 
  czas zadziałania  (0÷60000)ms co 1ms 
 

Funkcje dodatkowe (nastawialne): 
- konfiguracja blokad pobudzenia zabezpieczenia w sterowniku programowalnym, 
- blokada załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia. 

 

• Zabezpieczenie częstotliwościowe zwłoczne, niezależne   (f1 do f4)  81 
Cztery zabezpieczenia, każde nastawiane jako podczęstotliwościowe lub nadczęstotliwościowe, z możliwo-
ścią wykorzystania m.in. w polach pomiaru napięcia w celu zbudowania wielostopniowej automatyki samo-
czynnego częstotliwościowego odciążenia SCO i SPZ po SCO, 

 

Zakresy nastawcze: 
  częstotliwość  (45,0÷55,0)Hz co 0,1Hz 
  czas zadziałania  (0÷60000)ms co 1ms 
  napięcie blokady działania  (0,10÷0,80)Un co 0,01Un 

 

Funkcje dodatkowe (nastawialne): 
- konfiguracja blokad pobudzenia zabezpieczenia w sterowniku programowalnym, 
- blokada pobudzenia zabezpieczeń przy napięciu międzyfazowym poniżej wartości nastawionej  

(osobna nastawa dla poszczególnych zabezpieczeń f1, f2, f3, f4), 
- blokada załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia. 

 
• Zabezpieczenie łukochronne 

Zabezpieczenie przeznaczone do ochrony pola przed skutkami działania łuku elektrycznego, wyposażone 
w wejście do współpracy z czujnikiem błysku VA 1 DA systemu łukochronnego VAMP.  
Warunkiem działania zabezpieczenia jest równoczesne: 

- powstanie silnego błysku światła, 
- przekroczenie nastawionej wartości prądu rozruchowego lub przy współpracy z zabezpieczeniem podna-

pięciowym – możliwość realizacji kryterium napięciowego. 
 

Zakres nastawczy prądu rozruchowego  (0,5÷25,0)In co 0,1In 
 

Funkcje dodatkowe (nastawialne): 
- blokada załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia. 

 
• Zabezpieczenia zewnętrzne ZT1 ÷ ZT4 

Zabezpieczenia przeznaczone do współpracy z automatyką zabezpieczeniową zrealizowaną poza zespołem 
CZAZ-U, w tym z zabezpieczeniami technologicznymi. Każde zabezpieczenie posiada wejście logiczne, na 
które można skonfigurować zewnętrzne wejście dwustanowe (We01÷We21) lub dowolny sygnał z bloku ste-
rownika programowalnego. 

Zakres nastawczy czasu zadziałania  (0÷60000)ms co 1ms 

Funkcje dodatkowe (nastawialne): 
- blokada załączenia wyłącznika po zadziałaniu zabezpieczenia. 

 

• Zakresy nastawcze w obwodach pomiarowych 
- znamionowy prąd pierwotny przekładników prądowych  (1÷5000)A 
- znamionowe napięcie pierwotne przekładników napięciowych  (100÷110000)V 



CZAZ-U w.2  KARTA  KATALOGOWA 
 

2008-09-26 13 EE426073.01 

STEROWNIK SPECJALIZOWANY 
Sterownik wyposażony w zdefiniowane funkcje współpracy z polem, zapewnia kompletną obsługę łączników, 
podstawowe blokady zewnętrzne i blokady od zadziałania zabezpieczeń, możliwość sterowania operacyjnego 
łącznikami, realizację automatyki poawaryjnej oraz współpracę z układami sygnalizacji akustycznej stacji. 
Dostosowanie współpracy z łącznikami w polu do różnorodnych wymagań układów rozdzielnic oraz wymagań 
pół rozdzielczych odbywa się na drodze programowej konfiguracji. Wybór odpowiedniego schematu pola powo-
duje automatyczne zaprogramowanie zespołu do realizacji właściwych blokad na załączenie operacyjne i re-
montowe wyłącznika, sygnałów gotowości operacyjnej pola i sygnalizacji uszkodzenia w polu UP oraz komuni-
katów na wyświetlaczu i w rejestratorze zdarzeń. Rysunek 13 przedstawia schemat podłączeń zewnętrznych 
dla pola odpływowego, w układzie rozdzielnicy z pojedynczym systemem szyn. 
 
• Współpraca z wyłącznikiem: 

- kontrola położenia i sygnalizacja niezgodności położenia styków, 
- kontrola stanu zazbrojenia napędu, 
- kontrola napięcia sterowniczego i ciągłości dwóch obwodów wyłączających, 
- sterowanie operacyjne na wyłączenie i załączenie, 
- sterowanie na załączenie remontowe. 

Sterowanie operacyjne wyłącznikiem jest możliwe: 
- z lokalnego panelu operatora,  
- z wykorzystaniem dedykowanych zewnętrznych wejść dwustanowych, 
- sygnałem skonfigurowanym w bloku sterownika programowalnego, 
- zdalnie, poprzez łącze szeregowe. 

• Blokada załączenia wyłącznika w warunkach: 
- brak zazbrojenia napędu wyłącznika lub informacja o załączonym wyłączniku, 
- otwarte odłączniki w polu lub zamknięty uziemnik dla załączenia operacyjnego i zamknięte odłączniki dla 

załączenia remontowego, 
- niezgodność położenia styków łączników w polu, 
- aktywna blokada załączenia w wyniku działania zabezpieczeń, 
- aktywna blokada załączenia skonfigurowana w bloku sterownika programowalnego, 
- sterowanie awaryjne na wyłączenie wyłącznika (tzw. blokada przed pompowaniem wyłącznika). 

• Układ pamięci napięciowej 
Współpraca z zabezpieczeniami zwarciowymi (I>1, I>2) z aktywną funkcją blokady kierunkowej. 

• Współpraca z odłącznikami: 
- kontrola położenia i sygnalizacja niezgodności położenia styków,  
- możliwość sterowania odłącznikami poprzez układy sterownika programowalnego. 

Dla nietypowych układów rozdzielni (nie ujętych w bibliotece schematów pól) możliwość współpracy z dodat-
kowymi łącznikami z wykorzystaniem funkcji sterownika programowalnego. 

• Współpraca z uziemnikami: 
- kontrola położenia i sygnalizacja niezgodności położenia styków, 
- możliwość sterowania uziemnikiem poprzez układy sterownika programowalnego. 

• GP - układ kontroli gotowości operacyjnej pola  
Formowanie sygnału o gotowości operacyjnej pola, niezależnie dla stanu wyłącznika załączonego  
i wyłączonego, na podstawie kontroli stanu łączników w polu, ciągłości obwodów wyłączających, blokad od 
zabezpieczeń oraz aktualnych blokad skonfigurowanych w sterowniku programowalnym. 

• AW - współpraca z układem sygnalizacji akustycznej „awaryjne wyłączenie” 
Formowanie sygnału w przypadku wyłączenia wyłącznika bez udziału zespołu CZAZ-U oraz w wyniku stero-
wania awaryjnego na wyłączenie generowane przez zespół. 

• UP - współpraca z układem sygnalizacji akustycznej „uszkodzenie w polu” 
Sygnalizację pobudza: 

- zadziałanie dowolnego zabezpieczenia nastawionego wyłącznie na sygnalizację, 
- niezgodność położenia styków wyłącznika, odłączników lub uziemnika, 
- brak zazbrojenia napędu wyłącznika, 
- brak ciągłości w obwodach wyłączających, 
- przekroczenie nastawy licznika prądów kumulowanych wyłącznika, 
- aktywny sygnał UP skierowanego z bloku sterownika programowalnego. 
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• AL - Współpraca z układem sygnalizacji akustycznej „alarm” 
Formowanie sygnału z chwilą zaniku pomocniczego napięcia zasilającego, uszkodzenia zasilacza, wykrycia 
niesprawności podczas samokontroli lub programowego wyłączenia zespołu. 

• SPZ – automatyka samoczynnego ponownego załączenia 
SPZ trójfazowy, wielokrotny. Układ automatyki stanowi blok logiczno-czasowy z układem wejściowym uru-
chomienia cyklu SPZ od pobudzenia wybranego zabezpieczenia oraz z układem wyjściowym, formującym 
impuls na załączenie wyłącznika. 

Nastawienia: 
 Liczba łączeń w cyklu SPZ   (1 ÷ 5) 
 Uruchomienie cyklu SPZ od pobudzenia zabezpieczeń I>1, I>2, Io1, Io2, Io3, Yo 

Zakres nastawczy czasu oczekiwania (0÷20000)ms co 1ms 
Czas oczekiwania na potwierdzenie zmiany stanu wyłącznika (wyłączenia po zadziałaniu zabezpieczenia 
lub załączenia w danym cyklu SPZ) oraz czas oczekiwania na ponowne wyłączenie po załączeniu w da-
nym cyklu SPZ, w przypadku zwarcia trwałego. 

Zakres nastawczy przerwy beznapięciowej (100÷20000)ms co 1ms 
Czas liczony po wyłączeniu wyłącznika w wyniku działania zabezpieczenia, zakończony wysłaniem im-
pulsu na załączenie wyłącznika. Czas jest ustawiany indywidualnie dla każdej próby załączenia w danym 
cyklu. 

Funkcje dodatkowe: 
- przyspieszenia działania zabezpieczeń I>1 i I>2 w cyklu SPZ. 
 
Blokada automatyki SPZ: 

- od pobudzenia zabezpieczenia nadprądowego I>1, 
- przy niezgodności położenia styków wyłącznika lub braku zazbrojenia napędu wyłącznika, 
- na czas nastawialny w zakresie (0÷20)s co 1ms po każdym załączeniu linii ze sterownika CZAZ, 

z systemu nadzoru łączem szeregowym lub w wyniku działania automatyki SPZ po SCO, 
- sygnałem skonfigurowanym w bloku sterownika programowalnego. 

• SCO – automatyka samoczynnego częstotliwościowego odciążania 
Cztery zabezpieczenia częstotliwościowe można wykorzystać do realizacji czterostopniowego układu auto-
matyki samoczynnego częstotliwościowego odciążania systemu SCO oraz układu automatyki samoczynne-
go ponownego załączenia SPZ po SCO. 

Układ SCO stanowi blok logiczno-czasowy z układem wejściowym na który można skonfigurować  we-
wnętrzne sygnały działania zabezpieczeń podczęstotliwościowych lub sygnał z zewnętrznego wejścia 
(We01÷We21), przewidzianego do współpracy  z systemem SCO stacji. Wyjście układu SCO można skiero-
wać na dowolny przekaźnik wyjściowy (Wy01÷Wy14) dla odpowiedniego stopnia automatyki. 
Zadziałanie automatyki SCO w zespole stanowi warunek ewentualnego uruchomienia automatyki SPZ po 
SCO. 

• SPZ po SCO – automatyka samoczynnego ponownego załączenia po SCO 
Układ SPZpoSCO stanowi blok logiczno-czasowy z układem wejściowym, na który można skonfigurować  
dedykowany przekaźnik nadczęstotliwościowy z blokadą podnapięciową lub sygnał z dowolnego zewnętrz-
nego wejścia dwustanowego (We01÷We21) oraz układem wyjściowym, który można skierować na dowolny 
przekaźnik wyjściowy (Wy01÷Wy14). 
W torze wejścia przeznaczonego do współpracy z zabezpieczeniem częstotliwościowym znajduje się ele-
ment czasowy z zakresem nastawczym (0÷60)min co 1 min., pozwalający na spełnienie warunku oczekiwa-
nia na stabilizację częstotliwości w systemie. 

Możliwość zróżnicowania opóźnień działania sygnału wyjściowego pozwala na stopniowanie załączania ob-
ciążeń po awarii. 
Zakres nastawczy czasu zadziałania SPZpoSCO   (100÷20000) ms co 1ms 

Sygnał o działaniu dedykowanego zabezpieczenia nadczęstotliwościowego, informujący o wzroście często-
tliwości w systemie, może być wykorzystany w polach pomiaru napięcia do generowania sygnału SPZpo-
SCO. Zewnętrzne wejścia dwustanowe umożliwiają przyjęcie sygnału SPZpoSCO w polach liniowych, trans-
formatorowych i silnikowych, w celu ponownego załączenia odbiorów wyłączonych w wyniku wcześniejszego 
działania SCO. 
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STEROWNIK PROGRAMOWALNY 
Sterownik wyposażony jest w typowe układy logiczne AND, OR, NOT, XOR elementy specjalne i wielofunkcyjne 
układy czasowe oraz możliwość dwukierunkowej wymiany sygnałów z układem zabezpieczeń i blokiem sterow-
nika specjalizowanego.  
Funkcje sterownika umożliwiają szeroki zakres stosowania, w tym realizację układów wykonawczych i układów 
współpracy zabezpieczenia szyn zbiorczych ZS oraz lokalnego rezerwowania wyłączników LRW. 
Prosty program obsługi, pracujący w  trybie graficznym, umożliwia konfigurację poprzez rysowanie schematów 
zależności logiczno-czasowych (rys.10), z wykorzystaniem dostępnych wejść i wyjść sterownika. 
 

• Wejścia:  
- 21 zewnętrznych wejść dwustanowych (We01÷We21), 
- 16 wejść logicznych przesyłanych łączem szeregowym, 
- 16 wewnętrznych wejść logicznych, przyjmujących informacje ze sterownika specjalizowanego o stanie  

zewnętrznych wejść dwustanowych (np. o położeniu łączników w polu), 
- ponad 100 wewnętrznych wejść logicznych, przyjmujących informacje z układu zabezpieczeń oraz ukła-

dów sterownika specjalizowanego. 

• Wyjścia: 
- 14 przekaźników wyjściowych (Wy01÷Wy14), 
- możliwość przekazania sygnałów logicznych do układu zabezpieczeń oraz bloku sterownika specjalizo-

wanego, w tym układów sterowania awaryjnego i operacyjnego wyłącznikiem, 
- możliwość skierowania sygnałów logicznych do rejestratora zakłóceń i rejestratora zdarzeń, 
- możliwość skierowania sygnałów logicznych na wyświetlacz LCD oraz sygnalizację lokalną na panelu  

operatora. 

• Układy czasowe 
16 liczników czasu z możliwością wyboru jednego z czterech trybów pracy: 

- opóźnienie narastającego zbocza impulsu, 
- wydłużenie czasu trwania impulsu po zboczu opadającym, 
- generowanie impulsu o nastawialnym czasie trwania po zboczu narastającym, 
- generowanie impulsu o nastawialnym czasie trwania po zboczu opadającym. 

 

Zakres nastawczy elementu czasowego do wyboru (0÷60000)ms co 1ms lub (0÷60000)s co 1s 
 

 
 

Rys. 10. Przykładowy „ekran” programu obsługi SMiS w trybie graficznym. 
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FUNKCJE POMOCNICZE 
• Pomiary 
Zespół realizuje pomiar następujących wielkości: 

PRĄD FAZOWY  IL1 - wartość skuteczna składowej podstawowej prądu w fazie L1, 
PRĄD FAZOWY  IL2 - wartość skuteczna składowej podstawowej prądu w fazie L2, 
PRĄD FAZOWY  IL3 - wartość skuteczna składowej podstawowej prądu w fazie L3, 
W. SKUTECZNA I - wartość skuteczna maksymalnego prądu fazowego, 
PRĄD ZEROWY  3Io - wartość skuteczna składowej podstawowej prądu zerowego, 
NAPIĘCIE  3Uo - wartość skuteczna składowej podstawowej napięcia zerowego, 
*NAPIĘCIE    U1  - wartość skuteczna składowej podstawowej napięcia przewodowego UL1, 
*NAPIĘCIE    U2  - wartość skuteczna składowej podstawowej napięcia przewodowego UL2, 
*NAPIĘCIE    U3  - wartość skuteczna składowej podstawowej napięcia przewodowego UL3, 
NAPIĘCIE MF.   U12 - wartość skuteczna składowej podstawowej napięcia międzyprzewodowego L1L2, 
NAPIĘCIE MF.   U23 - wartość skuteczna składowej podstawowej napięcia międzyprzewodowego L2L3, 
NAPIĘCIE MF.   U31 - wartość skuteczna składowej podstawowej napięcia międzyprzewodowego L3L1, 
CZĘSTOTLIWOŚĆ f - bieżąca wartość częstotliwości, 
MOC CZYNNA P - bieżąca wartość mocy czynnej, 
MOC BIERNA Q - bieżąca wartość mocy biernej, 
MOC CZYNNA P15 - średnia wartość mocy czynnej z ostatnich 15minut, 
MOC BIERNA  Q15 - średnia wartość mocy biernej z ostatnich 15minut, 
ENERGIA E - wartość energii czynnej, 
*ENERGIA CZ.+Ec+ - wartość energii czynnej dopływającej (dodatniej), 
*ENERGIA CZ.- Ec- - wartość energii czynnej odpływającej (ujemnej), 
*ENERGIA B+ Eb+ - wartość energii biernej dopływającej (indukcyjnej), 
*ENERGIA B- Eb- - wartość energii biernej odpływającej (pojemnościowej), 
WSP. MOCY tg(ϕ) - wartość współczynnika mocy, 
KIERUNEK  - kierunek przepływu mocy dla każdej z faz (0-od szyn, 1-do szyn). 
 

*) UWAGA:  Pomiary oznaczone wytłuszczeniem są dostępne tylko w zespołach CZAZ-U w.2. 
 

Czas repetycji pomiarów wynosi 100ms. Wynik pomiarów jest podawany jako wielkość pierwotna 
(wyjątek: prąd i napięcie składowej zerowej). 
 
• Rejestracje 

Rejestrator Zdarzeń 
Rejestrator 173 rozróżnialnych zdarzeń, z rozdzielczością czasową 1ms, o pojemności 500 zapisów: 
- zadziałanie zabezpieczeń prądowych, napięciowych i zabezpieczenia łukochronnego, 
- pobudzenie i zadziałanie zabezpieczeń zewnętrznych, 
- blokady pobudzenia zabezpieczeń, sterowania wyłącznikiem oraz działania automatyki poawaryjnej, 
- sygnały działania automatyki poawaryjnej, 
- kasowanie wewnętrznej sygnalizacji optycznej WWZ oraz kasowanie blokady załączenia wyłącznika BLZ, 
- zmiana stanu i niezgodność położenia styków łączników w polu, 
- formowanie sygnałów do sygnalizacji akustycznej stacji, 
- sygnały awaryjnego i operacyjnego sterowania wyłącznikiem, 
- pobudzenie zewnętrznych wejść programowalnych, 
- impulsy zdalnego sterowania przesyłane łączem szeregowym, 
- zdarzenia konfigurowane w bloku sterownika programowalnego, 
- załączenie i zanik pomocniczego napięcia zasilającego, 
- zmiana nastaw. 

 
Rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia 
Zapis parametrów zakłócenia, które spowodowało wyłączenie wyłącznika: 
- maksymalna wartość skuteczna składowej podstawowej prądów fazowych oraz czas trwania zakłócenia 

w przypadku zwarć międzyfazowych, 
- maksymalna wartość skuteczna prądu składowej zerowej lub napięcia składowej zerowej oraz czas trwa-

nia zakłócenia w przypadku zwarć doziemnych, 
- maksymalna lub minimalna wartość skuteczna składowej podstawowej napięcia oraz czas trwania zakłó-

cenia w przypadku zabezpieczeń napięciowych U1, U2, 
- maksymalna i minimalna wartość częstotliwości oraz czas trwania zakłócenia w przypadku zabezpieczeń 

częstotliwościowych. 
Rejestrator przechowuje zapis do czasu następnego sterowania awaryjnego. 
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Liczniki pobudzeń i zadziałań 
- liczniki zadziałań poszczególnych zabezpieczeń, 
- liczniki sygnałów braku ciągłości w obwodach sterowania awaryjnego wyłącznikiem, 
- liczniki sygnałów działania automatyki poawaryjnej, 
- 16 liczników dodatkowych do wykorzystania w bloku sterownika programowalnego. 
 
Liczniki diagnostyki pracy wyłącznika 
- liczniki prądów wyłączanych w poszczególnych fazach, tzw. liczniki prądów kumulowanych wyłącznika 

PKW, 
(naliczany z dokładnością do 0,1In), 

 Zakres nastawczy prądu Imax (1÷65000)In 
- liczniki sumujące wyłączenia wyłącznika, zarówno w wyniku sterowania awaryjnego, jak i operacyjnego. 
 
Rejestrator zakłóceń 
Rejestracja 8 przebiegów analogowych (prądy fazowe, prąd składowej zerowej, napięcia międzyfazowe, na-
pięcie składowej zerowej) oraz 16 sygnałów dwustanowych. Dwustanowe sygnały są konfigurowane przez  
użytkownika, podobnie jak sygnał wyzwalający rejestrację. 
 
Przebiegi próbkowane są z częstotliwością 1000Hz a całkowity czas zapisu wynosi 16s. Zapisy  
w rejestratorze mogą być podzielone na równe odcinki czasu (1, 4, 8, 16 lub 32). Dla wszystkich zarejestro-
wanych przebiegów nastawiany jest wspólny parametr, który wskazuje podział zarejestrowanego przebiegu 
na  odcinek czasu przed i po sygnale zapisu (przedbieg 1-99%).  Na rys. 11 przedstawiony jest przykładowy 
„ekran” wielofunkcyjnej przeglądarki przebiegów rejestratora zakłóceń.   

 
 
 

 
 

Rys. 11. Przykładowy „ekran” wielofunkcyjnej przeglądarki przebiegów rejestratora zakłóceń. 
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SYGNALIZACJA WEWNĘTRZNA 
• Sygnalizacja optyczna na diodach LED 

4 diody sygnalizacji zdefiniowanej: 
- załączony wyłącznik w polu, 
- zbiorcza sygnalizacja odpowiadająca komunikatom na wyświetlaczu LCD, 
- sprawność zespołu, 
- poprawna praca zasilacza. 

4 diody sygnalizacji programowalnej (+ 4 dodatkowe diody dla wykonania z wyświetlaczem graficznym) 
 
• Sygnalizacja na wyświetlaczu LCD: 

- zadziałanie zabezpieczeń, 
- sygnały działania automatyki poawaryjnej, 
- niezgodność położenia styków łączników w polu, 
- brak ciągłości w obwodach wyłączających, 
- brak zazbrojenia napędu wyłącznika, 
- przekroczenie nastawy licznika PKW, 
- wyłączenie wyłącznika (awaryjne i zdalne), 
 

KOMUNIKACJA 
Dwa rodzaje komunikacji z zespołem: 

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

Standard transmisji danych: 
- port komunikacyjny COM1, COM2  RS-232 i RS-485 (dwuprzewodowy: „A”, „B”) 

COM1 automatycznie przełączany z RS-232 (tylko dla zespołu 
z wyświetlaczem alfanumerycznym). 
 
złącze światłowodowe multimodowe, typu ST,  
długość fali 820nm, dystans <1km. 
(zamiennie z RS-485) 
 

- protokół     MODBUS CZAZ ASC, MODBUS CZAZ RTU,  
MODBUS RTU, IEC 60870-5-103 
 

- prędkość transmisji   1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 lub 57600bps. 
 
 
 
PROGRAM OBSŁUGI 
Zespół może być włączony do zdalnej komunikacji i obsługi w systemie pracującym pod nadzorem oprogramo-
wania monitorującego SMiS. System monitoringu i sterowania SMiS jest uniwersalnym, jednolitym programem 
przeznaczonym do pełnej, równoległej obsługi oraz archiwizacji danych wszystkich zespołów automatyki za-
bezpieczeniowej typu CZAZ oraz indywidualnych przekaźników produkowanych przez firmę  
ZEG-ENERGETYKA. 

Oprogramowanie SMiS, stanowiące standardowe wyposażenie zespołu, umożliwia jego pełną obsługę w zakre-
sie: 

- konfiguracji zabezpieczeń oraz automatyki, 
- konfiguracji sterownika programowalnego (tylko w opcji komunikacji zdalnej),  
- wprowadzania i odczytu nastaw, 
- odczytu bieżących wartości pomiarowych, 
- przeglądania zapisów rejestratorów zdarzeń, 
- przeglądania zapisów rejestratora zakłóceń (tylko w opcji komunikacji zdalnej), 
- odczytu i testowania stanu wejść i wyjść dwustanowych, 
- synchronizacji czasu wewnętrznego. 

 
Na rys. 10, 11, 12 przedstawione są przykładowe „ekrany” oprogramowania SMiS. 
 



CZAZ-U w.2  KARTA  KATALOGOWA 
 

2008-09-26 19 EE426073.01 

 
 
 

 
 

Rys. 12. Przykładowy ekran oprogramowania SMiS 
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OBWODY WEJŚCIOWE / WYJŚCIOWE 
Schemat podłączeń zewnętrznych. 

Tabela 1 
Numer 
złącza 

Numer 
zacisku Opis sygnału Uwagi 

1-4 prąd pomiarowy fazy L1 - 
2-5 prąd pomiarowy fazy L2 - 
3-6 prąd pomiarowy fazy L3 - 
7-8 nie wykorzystane - 

9-10 prąd pomiarowy zerowy 3Io - 

Złącze 
X1 

11-13 nie wykorzystane - 
1-0 napięcie pomiarowe fazy L1  - 
2-0 napięcie pomiarowe fazy L2 - 
3-0 napięcie pomiarowe fazy L3 - 

Złącze 
X2 

4-5 napięcie pomiarowe zerowe 3Uo - 
1 napięcie pomocnicze zasilające Up  Up 
2 napięcie pomocnicze zasilające Up  Up 
3 napięcie sterownicze Us   Us 
4 napięcie sterownicze Us   Us 
5 przekaźnik wykonawczy sterowania cewką załączającą CZ zestyk zwierny 
6 przekaźnik wykonawczy sterowania cewką wyłączającą CW1 zestyk zwierny 
7 przekaźnik wykonawczy sterowania cewką wyłączającą CW2 zestyk zwierny 

8-9 przekaźnik sygnalizacji sterowania awaryjnego zestyk zwierny 

10 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We11 
(kontrola położenia odłącznika O3 - otwarty)*  Up 

11 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We12 
(kontrola położenia odłącznika O3 - zamknięty)*  Up 

12 wejście dwustanowe kontroli zazbrojenia wyłącznika – ZN  Up 

13 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We13 
(kontrola położenia uziemnika Uz1 - otwarty)*  Up 

14 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We14 
(kontrola położenia uziemnika Uz1 - zamknięty)*  Up 

15 wejście dwustanowe kontroli położenia wyłącznika – W wyłączony  Up 
16 wejście dwustanowe kontroli położenia wyłącznika – W załączony  Up 

17 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We15 
(kontrola położenia odłącznika O2 - otwarty)*  Up 

18 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We16 
(kontrola położenia odłącznika O2 - zamknięty)*  Up 

19 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We17 
(kontrola położenia odłącznika O1 - otwarty)*  Up 

Złącze 
X3 

 

20 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We18 
(kontrola położenia odłącznika O1 - zamknięty)*  Up 

1-2 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We01 
(kontrola położenia odłącznika O4 - otwarty)*  /  Up 

3-4 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We02 
(kontrola położenia odłącznika O4 - zamknięty)*  /  Up 

5-6 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We03  /  Up 
7-8 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We04  /  Up 

9-10 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We05  /  Up 
11-12 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We06  /  Up 
13-14 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We07  /  Up 
15-16 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We08  /  Up 
17-18 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We09  /  Up 
19-20 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We10  /  Up 

Złącze 
X4 

21-22 wejście dwustanowe czujnika błysku systemu VAMP - 
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Tabela 1 c.d. 

Numer 
złącza 

Numer 
zacisku Opis sygnału Uwagi 

1 wejście dwustanowe załączenia operacyjnego wyłącznika  Up 
2 wejście dwustanowe wyłączenia operacyjnego wyłącznika  Up 
3 wejście dwustanowe kasowania sygnalizacji wewnętrznej WWZ  Up 
4 wejście dwustanowe kasowanie blokady załączenia wyłącznika BLZ  Up 

5-6 przekaźnik sygnalizacji AW zestyk zwierny 
5-7 przekaźnik sygnalizacji UP zestyk zwierny 
5-8 przekaźnik sygnalizacji AL zestyk rozwierny

9 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We19 
(kontrola położenia uziemnika Uz2 - otwarty)*  Up 

10 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We20 
(kontrola położenia uziemnika Uz2 - zamknięty)*  Up 

11 wejście dwustanowe sterownika programowalnego We21  Up 
12-13 przekaźnik wykonawczy programowalny Wy11 zestyk zwierny 
12-14 przekaźnik wykonawczy programowalny Wy12 zestyk zwierny 
15-16 przekaźnik wykonawczy programowalny Wy13 zestyk zwierny 

Złącze 
X5 

15-17 przekaźnik wykonawczy programowalny Wy14 zestyk zwierny 
1-2-3 COM2 – port komunikacji szeregowej RS-485 dla wersji RR Złącze 

X6 4-5-6 COM1 – port komunikacji szeregowej RS-485  - 
1-2 przekaźnik wykonawczy programowalny Wy01 zestyk zwierny 
1-3 przekaźnik wykonawczy programowalny Wy02 zestyk zwierny 
4-5 przekaźnik wykonawczy programowalny Wy03 zestyk zwierny 
4-6 przekaźnik wykonawczy programowalny Wy04 zestyk zwierny 
7-8 przekaźnik wykonawczy programowalny Wy05 zestyk zwierny 

9-10 przekaźnik wykonawczy programowalny Wy06 zestyk zwierny 
11-12 przekaźnik wykonawczy programowalny Wy07 zestyk zwierny 
13-14 przekaźnik wykonawczy programowalny Wy08 zestyk zwierny 
15-16 przekaźnik wykonawczy programowalny Wy09 zestyk zwierny 

Złącze 
X7 

17-18 przekaźnik wykonawczy programowalny Wy10 zestyk zwierny 
1 - 
2 - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 

Złącze 
X8 

 

7 

nie wykorzystane 

- 

Rx COM2 – port komunikacji światłowodowej,  
złącze typu ST-odbieranie przez CZAZ 

Złącze 
COM2 

 Tx COM2 – port komunikacji światłowodowej,  
złącze typu ST - nadawanie z CZAZ 

dla wersji RF 

 

* -  Wejście zewnętrzne sterownika programowalnego lub do współpracy z danym łącznikiem, jeżeli łącznik ten 
występuje w wybranym układzie synoptyki pola. 

 

 /  Up – plus / minus napięcia pomocniczego zasilającego Up 
 /  Us – plus / minus napięcia sterowniczego Us 

Opis wejść dwustanowych w stanie aktywnym (po podaniu napięcia na zaciski wejściowe). 
Opis wyjść przekaźnikowych podany w stanie beznapięciowym. 
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Rys. 13. Schemat podłączeń zewnętrznych CZAZ-U w.2 
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BUDOWA 
Zespół mieści się w obudowie BOPLA, przystosowanej do montażu natablicowego (rys.14) lub zatablicowego 
(rys.15). Obwody wejściowe pomiarowe są doprowadzone za pośrednictwem złącz bezśrubowych, umożliwiają-
cych przyłączenie przewodów prądowych o przekroju do 4mm2. Pozostałe obwody są doprowadzone za po-
średnictwem złącz wtykowych, umożliwiających przyłączenie przewodów o przekroju do 2,5mm2. 
Na płycie czołowej zespołu znajduje się wyświetlacz alfanumeryczny lub graficzny, klawiatura umożliwiająca 
pełną obsługę zespołu oraz diody sygnalizacji optycznej. 
 
SZKIC WYMIAROWY 

• Obudowa natablicowa 
 

 
Rys. 14. Szkic wymiarowy obudowy natablicowej. 
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• Obudowa zatablicowa 
 

 
Rys. 15. Szkic wymiarowy obudowy zatablicowej. 
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DANE TECHNICZNE 
Pomocnicze napięcie zasilające Upn 220V DC  albo 110V DC 
Zakres roboczy napięcia pomocniczego Up  (0,8÷1,1)Upn 
Pobór mocy w obwodzie pomocniczego napięcia zasilającego Up  ≤ 25W 
 

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

Obwody wejściowe prądowe:  
 - prąd pomiarowy znamionowy In 5A albo 1A 
 - maksymalny prąd pomiarowy 30 In 
 - częstotliwość znamionowa fn 50Hz 
 - pobór mocy przy I=In    ≤ 0,5VA/fazę 
 - obciążalność trwała 2,2 In 
 - wytrzymałość cieplna (1 s) 80 In 
 - wytrzymałość dynamiczna 200 In 
 

Obwód wejściowy składowej zerowej prądu: 
 - maksymalny prąd pomiarowy 12A 
 - częstotliwość znamionowa fn 50Hz 
 - pobór mocy przy 3Io=5A ≤ 0,4VA 
 - obciążalność trwała 11A 
 - wytrzymałość cieplna (1 s) 250A 
 - wytrzymałość dynamiczna 625A 
 

Obwody wejściowe napięciowe: 
 - napięcie pomiarowe znamionowe Un 58V lub 100V lub 110V 
 - maksymalne napięcie pomiarowe 1,5 Un 
 - częstotliwość znamionowa fn 50Hz 
 - pobór mocy przy U=Un ≤ 0,5VA 
 - wytrzymałość cieplna (10s) 1,5 Un 
 - wytrzymałość napięciowa długotrwała 1,2 Un 
 

Obwód wejściowy składowej zerowej napięcia: 
 - maksymalne napięcie pomiarowe 120V 
 - częstotliwość znamionowa fn 50Hz 
 - pobór mocy przy 3Uo=100V ≤ 0,5VA 
 - wytrzymałość cieplna (10s) 150V 
 - wytrzymałość napięciowa długotrwała 120V 
 

Obwody wejściowe dwustanowe: 
(7 wejść dedykowanych, 21 wejść programowalnych) 
 - napięcie wejściowe 220V DC albo 110V DC 
 - pobór prądu < 1mA 
 

Uchyb gwarantowany pomiaru prądu IL1, IL2, IL3 2% ± 0,01In 
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu 3Io 2% ± 2mA 
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia U1, U2, U3, U12, U23, U31 2% ± 0,01Un 
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia 3Uo 2% ± 1V  
Uchyb gwarantowany pomiaru częstotliwości    0,1% ± 0,05Hz 
Uchyb gwarantowany pomiaru mocy i energii 5%  
Uchyb gwarantowany pomiaru kierunku przepływu prądu ± 10°  
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu 1% ± 5ms 
Uchyb gwarantowany zegara wewnętrznego (bez synchronizacji) 1min/miesiąc 
 

Czas własny zadziałania zabezpieczeń (oprócz częstotliwościowych f1÷f4) ≤ 40ms 
Czas własny zadziałania zabezpieczeń częstotliwościowych f1÷f4 ≤ 80ms 
Czas podtrzymania   tp ≥ 50ms 
 

Współczynnik powrotu: 
 - dla zabezpieczeń nadmiarowych (oprócz częstotliwościowych f1÷f4) ≥ 0,97 
 - dla zabezpieczeń niedomiarowych (oprócz częstotliwościowych f1÷f4) ≤ 1,03 
 - dla zabezpieczeń nadczęstotliwościowych f1÷f4 ≥ 0,999 
 - dla zabezpieczeń podczęstotliwościowych f1÷f4 ≤ 1,001 
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Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych:  
(7 przekaźników dedykowanych, 14 przekaźników programowalnych) 
 • obciążalność prądowa trwała 5A 
 • dla prądu stałego o napięciu U=250V 
  - przy obciążeniu rezystancyjnym 0,3A 
  - przy obciążeniu indukcyjnym L/R=40ms 0,12A 
 • dla prądu przemiennego o napięciu U=250V/50Hz 
  - przy obciążeniu indukcyjnym cosϕ=0,4 3A 
 

Zakres temperatury pracy (263÷328)K, (-10÷55°C) 
 

Wilgotność względna  do 80% 
 

Stopień ochrony  IP40 
 

Masa zespołu 6,5kg 
 

Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie z PN-EN 50263 
 
Wytrzymałość elektryczna izolacji zgodnie z PN-EN 60255-5 
 - napięcie przemienne 2kV/50Hz/1min. 
 - napięcie udarowe 5kV; 1,2/50μs 
 

Komunikacja 
RS-232: 
 - izolacja 1 kV 
 

RS-485 (2 porty): 
(COM1 przełączany automatycznie z RS-232 dla wersji z wyświetlaczem alfanumerycznym) 
 - interfejs dwuprzewodowy A (DATA +), B (DATA -) 
 - izolacja 1 kV 
 

Złącze światłowodowe (zamiennie z RS-485 - COM2): 
 - typ  ST 
 - rodzaj multimodowy 
 - długość fali 820nm 
 - dystans <1km 
 

Parametry transmisji: 
 - parzystość None, Even 
 - bity danych 7, 8, 9 
 - bity stopu 1, 2 
 - prędkość 1200, 2400, 4800, 9600, 
  19200, 38400, 57600 bps  
 - protokoły MODBUS CZAZ ASC  
  MODBUS CZAZ RTU 
  MODBUS RTU 
  IEC 60870-5-103 

ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI NORM 
• Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 
• Izolacja 
• Inne (normy związane) 

PN-EN 50263:2004 
PN-EN 60255-5:2005 
 

PN-EN 60068-2-6:2002 
PN-EN 60068-2-27:2002 
PN-EN 60255-22-2:1999 
PN-EN 60255-22-3:2002 
PN-EN 60255-22-4:2005 
PN-EN 60255-22-5:2005 
PN-EN 60255-22-6:2004 
PN-EN 60255-25:2002 
PN-IEC 255-11:1994 
PN-EN 60529:2003 

PN-86/E-88600 
PN-EN 61000-4-2:1999+A2:2003 
PN-EN 61000-4-3:2006(U) 
PN-EN 61000-4-4:2005(U) 
PN-EN 61000-4-5:1998+A1:2003 
PN-EN 61000-4-6:1999+A1:2003 
PN-EN 61000-6-2:2003 
PN-EN 60255-6:2000 
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GWARANCJA I SERWIS 
Zespó  CZAZ-U obj ty jest 24-miesi czn  gwarancj  od daty sprzeda y. Producent zapewnia serwis gwaran-
cyjny i pogwarancyjny oraz us ugi w zakresie bada  pomonta owych i okresowych zespo ów. 
Numery telefonów: 

- informacja techniczna   (0-32) 786 99 23 
- zg oszenie napraw serwisowych  (0-32) 786 99 48 lub (0-32) 327 14 57 
- telefon dy urny (ca odobowy)  (0-32) 327 14 57 

 

SPOSÓB ZAMAWIANIA 
W zamówieniu nale y poda  nazw  urz dzenia, pr d i napi cie pomiarowe znamionowe, pomocnicze napi cie 
zasilaj ce, konfiguracj  portów komunikacyjnych, rodzaj obudowy oraz typ wy wietlacza. 

A wy wietlacz alfanumeryczny
G wy wietlacz graficzny
 
N wykonanie natablicowe
Z wykonanie zatablicowe
  
RR (RR)  COM1 = RS-485  COM2 = RS-485
RF (RF)  COM1 = RS-485  COM2 = wiat owód
* (FR)  COM1 = wiat owód COM2 = RS-485
* (FF)  COM1 = wiat owód COM2 = wiat owód
* (MR)  COM1 = wiat owód(m) COM2 = RS-485
* (RM)  COM1 = RS-485  COM2 = wiat owód(m)
 
110 Upn = 110V DC
220 Upn = 220V DC
 
058 Un = 58V 
100 Un = 100V 
110 Un = 110V
  
01 In = 1A

CZAZ – U w.2 – x x – x x x – x x x – x x – x x

05 In = 5A

*) UWAGA:  CZAZ-U w.2 posiada mo liwo  wyboru jednego portu wiat owodowego COM2 (zamienny z RS-
485). Nowe rozwi zanie nie umo liwia zastosowania dwóch portów wiat owodowych. Zrezygno-
wano z produkcji wersji FR, FF, MR, RM. 

Przyk ad zamówienia:  
 Urz dzenie typu CZAZ - U w.2 - 05 - 100 - 220 - RF - NG ,  

CZAZ-U w.2 o parametrach: In=5A, Un=100V, Upn=220VDC, COM1=RS-485, COM2= wiat owód, do mon-
ta u natablicowego, wykonanie z wy wietlaczem graficznym.  

 
Adres firmy: 
ZEG-ENERGETYKA Spó ka z o.o. 
ul. Biskupa Burschego 7, 43-100 TYCHY 
tel. (032) 327 14 58 
www.zeg-energetyka.com.pl 
 

Dzia  Marketingu i Sprzeda y 
tel:  (032) 786 98 09, 786 98 69 
tel./fax.: (032) 327 00 32 
e-mail:  marketing@zeg-energetyka.com.pl 

 

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. 

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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