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1. Wstp

Do obsugi zabezpiecze cyfrowych, typu RFT-451, RFT-451A za pomoc komputera PC (pracujcego 
indywidualnie lub w dowolnym ukadzie sieciowym, np. sie Intranet/Internet, systemy nadrzdne monitoringu  
i sterowania itp.) przeznaczone jest oprogramowanie, w postaci aplikacji systemu MS Windows serii 
98/2000/XP,  �System Monitoringu i Sterowania - SMiS�. 

Instalacj, konfiguracj i obsug oprogramowania SMiS przedstawiono w Instrukcji obsugi �System 
Monitoringu i Sterowania � SMiS� ( instalacja i konfiguracja programu ).

W aplikacji �System Monitoringu i Sterowania - SMiS� stosowane s midzy innymi  nastpujce terminy  
i okrelenia: 

 urzdzenie � zespó automatyki zabezpieczeniowej, zabezpieczenie, przekanik lub inne urzdzenie, 
stanowice element skadowy systemu zabezpiecze, przystosowane do wspópracy w ramach aplikacji 
�SMiS � System Monitoringu i Sterowania (w niniejszej instrukcji termin �urzdzenie� oznacza 
zabezpieczenia RFT-451 i RFT-451A, identyfikowalne pod wzgldem numeru fabrycznego, lokalizacji, 
nazwy itp.); 

 lokalizacja � miejsce zainstalowania okrelonej grupy urzdze, np. rozdzielnia, stacja pomp itp.; 

 interfejs � cze komunikacyjne (np. cza szeregowe RS 232, RS 485) lub system komunikacyjny (np. 
system nadrzdny monitoringu i sterowania, lokalna sie komputerowa itp.), identyfikowalny przez swoj
nazw i posiadajcy zdefiniowane parametry komunikacyjne. 

UWAGA:

Obsuga zabezpiecze RFT-451, RFT-451A za pomoc np. komputera PC, wyposaonego w cze szeregowe 
RS 232, jest moliwa po zastosowaniu konwertera RS232/RS485 (z automatycznym sterowaniem kierunkiem 
transmisji  - np.  K-485/F). Konwerter nie naley do wyposaenia  zabezpieczenia. 

2. Obsuga zabezpieczenia za pomoc komputera PC.

2.1. Informacje ogólne
Oknem gównym Systemu Monitoringu i Sterowania - SMiS jest Lista urzdze. W oknie tym 
dostpne s zadeklarowane wczeniej urzdzenia (procedura dodawania nowego urzdzenia do listy, 
jego odwzorowania, opisana zostaa w instrukcji obsugi �System Monitoringu i Sterowania � SMiS� 
 ( instalacja i konfiguracja programu ) ). Wygld takiego okna przedstawia poniszy rysunek.  

Rys. 2.1. Okno z list zadeklarowanych urzdze

Zadeklarowane urzdzenia w Ustawieniach 
komunikacji. 
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W oknie gównym moemy dokona rozwinicia zadeklarowanych wczeniej urzdze.

Rys. 2.2. Menu zadeklarowanego urzdzenia     

W rozwiniciu nazwy kadego z urzdze dostpny jest opis urzdzenia oraz wyspecyfikowane 
s funkcje obsugi, zwizane z danym urzdzeniem tj. : 

 Opis 
 Praca w trybie OFF-line, 
 Nastawy, 
 Wartoci biece, 
 Rejestrator, 
 Polecenia, 
 Testy. 

2.2. Opcja � �Opis� 
Opcja ta pozwala na podgld danych ustawionych wczeniej w oknie Ustawienia komunikacji dla 
danego urzdzenia.  Nie wystpuje tu moliwo wprowadzania jakichkolwiek zmian. 

Rys. 2.3. Elementy opcji �Opis� 
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2.3. Opcja - �Praca w trybie OFF-line� 
Praca w trybie OFF-line oznacza, e aplikacja pracuje bez automatycznego pobierania informacji z 
obsugiwanych urzdze (tylko tych, których ten typ dotyczy). Wówczas czynne s tylko funkcje 
komunikacyjne, inicjowane przez operatora komputerowego stanowiska obsugi. 
W obrbie aplikacji dostpny jest tylko tryb off-line z poziomu urzdzenia. Obsuga danego 
urzdzenia odbywa si w trybie off-line; pozostae urzdzenia, w ramach danej lokalizacji, 
obsugiwane s zgodnie z nastawionym trybem. Ustawienie obsugi danego urzdzenia w trybie off-
line odbywa si w oknie Lista urzdze, w bloku dotyczcym danego urzdzenia -  Praca w 
trybie OFF-line (pod warunkiem, e aplikacja oraz lokalizacja danego urzdzenia s ustawione do 
pracy w trybie on-line) .    

Rys. 2.4. Ustawienie pracy w trybie �OFF-
line� z poziomu   urzdzenia 

2.4. Opcja � �Nastawy� 
Aplikacja jest przeznaczona do obsugi cyfrowych urzdze automatyki zabezpieczeniowej produkcji 
ZEG-ENERGETYKA. Aplikacja jest platform wspóln dla poszczególnych urzdze jednak w 
zalenoci od obsugiwanego urzdzenia wystpuj opcje charakterystyczne jedynie dla tego 
urzdzenia, w szczególnoci dotyczy to opcji �Nastawy zabezpiecze i ukadów�.  

Rys. 2.5. Elementy opcji �Nastawy� 
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2.4.1. Nastawy zabezpiecze i ukadów 
Nastawy zabezpiecze i ukadów to opcja umoliwiajca pobranie, edycj i wysanie nastaw 
zabezpiecze i ukadów obsugiwanego urzdzenia. Opcja ta jest dostpna w trybie on-line (praca 
normalna) oraz w trybie off-line (po wczeniejszym zaznaczeniu opcji  Praca w trybie OFF-line). 

W przypadku wystpienia rónic, po wybraniu opcji 
Nastawy zabezpiecze i ukadów zgasza si okno 

zawierajce list parametrów rónicych si
pomidzy pamici aplikacji a aktualnymi 

nastawami pobranymi z urzdzenia. 

Ikona Drukuj- wydruk nastaw 
(opcje dostpne po naciniciu 

przycisku ): 

Peny opis patrz punkt 2.9. 

Ikona wysyania nastaw po edycji: Ikona pobierania nastaw do 
edycji : 

Ikona zamknicia okna 

Przyciski TAK/NIE umoliwiaj
pobranie (bd nie) aktualnych 

nastaw z zabezpieczenia. 










Okno typu 
uruchomionego 
zespou � brak 

moliwoci edycji 
przez uytkownika
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Rys. 2.6. Opis menu gównego okna  �Nastawy � zestaw aktualny� zabezpieczenia RFT-451 

Rys. 2.7. Opis menu gównego okna  �Nastawy � zestaw aktualny� zabezpieczenia RFT-451A 

Oprócz menu gównego opisanego powyej w oknie Nastawy � zestaw aktualny widoczne s
zakadki nastaw zwizanych z funkcjami urzdzenia oznaczone liczbami od  ÷.

pojawia si okno z list
wprowadzanych zmian  

z pytaniem o ich akceptacje. 

Po akceptacji zmian 
pojawia si okno weryfikacji 
uprawnie, w którym naley

poda aktualne haso
cyfrowe zabezpieczenia 

(haso numeryczne  
z zakresu 0...9999).  

Po wybraniu opcji Wylij 
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 Zakadka RFT � w oknie tym zostaj wywietlone aktualne parametry torów analogowych 
zadeklarowanych przez producenta. 

dla RFT-451 

dla RFT-451A 

Rys. 2.8. Zakadka �RFT� 

 Zakadka Stopie 1 ÷ Stopie 4 lub f stopie 1 ÷ f stopie 5 (w RFT-451A) � okna te s
tosame ze sob. Umoliwiaj one dokonanie  niezalenych nastaw i edycji parametrów czterech stopni 
zabezpieczenia. Istnieje tu moliwo dokonania dowolnej konfiguracji zestawu funkcji sporód 
dostpnych w zabezpieczeniu. 

Mona tu wyróni pi zakadek tj.  ÷.

Okna odwzorowujce parametry 
zadeklarowanych parametrów 

znamionowych torów 
analogowych zabezpieczenia � 

brak moliwo jakiejkolwiek 
edycji.  
















Podgld wartoci napicia 
znamionowego torów 

analogowych zabezpieczenia � 
brak moliwo jakiejkolwiek 

edycji. 

Nastawa progu dziaania  
blokady napiciowej 
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 Konfiguracja � pozwala na aktywowanie dowolnego zestawu zabezpiecze (zaznaczajc 
w odpowiednim polu). 

Rys. 2.9. Zakadka �Konfiguracja� 

Rys. 2.10. Wygld zakadki �Konfiguracja� dla RFT-451A 

Odpowiednie zaznaczenie  powoduje uaktywnienie  zakadek  ÷  w przeciwnym razie opcje 
poszczególnych zakadek zostaj wygaszone (staj si niedostpne do edycji). 

Zabezpieczenie stromociowe 
zwoczne reagujce na szybko 

zmian czstotliwoci. 

Zabezpieczenie czstotliwociowe 
zwoczne reagujce na chwilow

warto czstotliwoci.

Zabezpieczenie czstotliwociowe 
oraz stromociowe reagujce na 

pochodn czstotliwoci, aktywne po 
przekroczeniu nastawionego progu 

czstotliwoci.

Zabezpieczenie czstotliwociowe 
oraz przyrostowe reagujce na 

redni prdko zmian czstotliwoci 
w przedziale czasu, aktywowany po 
przekroczeniu nastawionego progu 

czstotliwoci. 
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 Przekanik f � pozwala na sparametryzowanie danych zabezpieczenia czstotliwociowego 
zwocznego, aktywowanego wczeniej w zakadce  (konfiguracja). 

Rys. 2.11. Zakadka �f� 

Rys. 2.12. Zakadka �f� - wygld dla RFT-451A 

Wybór rodzaju 
przekanika: 

 nadczstotliwociowy 

 podczstotliwociowy 

Nastawa wartoci 
rozruchowej 
przekanika 

czstotliwocio-
wego. 

Czas zadziaania 
przekanika 

czstotliwocio-
wego. 

Blokady  przekanika od 
wej zewntrznych 

definiowane  
w zakadce .

Opcja wyboru wyj,
na które ma by

wyprowadzony sygna
pobudzenia przekanika f.

Opcja wyboru 
wyj, na które ma 
by wyprowadzony 
sygna zadziaania 

przekanika f. 
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 Przekanik df/dt � pozwala na sparametryzowanie danych przekanika stromociowego, 
aktywowanego wczeniej w zakadce  (konfiguracja). 

Rys. 2.13. Zakadka �df/dt� 

Rys. 2.14. Zakadka �df/dt� - wygld dla RFT-451A 

Opcja wyboru 
wyj, na które 

maj by
wyprowadzone 

sygnay
pobudzenia i 
zadziaania 
przekanika 

df/dt. 

Blokady  przekanika od 
wej zewntrznych 

definiowane  
w zakadce .

Nastawa wartoci 
rozruchowej przekanika 

czstotliwociowego 
wynikajca z szybkoci 

zmian czstotliwoci 
 w czasie. 

Czas zadziaania
przekanika 

czstotliwocio-
wego. 
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 Przekanik f&df/dt � pozwala na sparametryzowanie danych przekanika reagujcego na 
szybko zmian po przekroczeniu nastawionego progu czstotliwoci, aktywowanego wczeniej  
w zakadce . Przekanik ten cile zwizany jest z Przekanikiem f (zakadka ). 

Rys. 2.15. Zakadka �f&df/dt� 

Rys. 2.16. Zakadka �f&df/dt� - wygld dla RFT-451A 
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przekanika 
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Wybór logiki dziaania 
AND albo OR  
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 Przekanik f&f/t � pozwala na sparametryzowanie danych przekanika reagujcego na 
redni szybko zmian w przedziale czasu po przekroczeniu nastawionego progu czstotliwoci, 
aktywowanego wczeniej w zakadce . Przekanik ten cile zwizany jest z Przekanikiem f 
(zakadka ). 

Rys. 2.17. Zakadka �f&f/t�

Rys. 2.18. Zakadka �f&f/t� - wygld dla RFT-451A
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 Zakadka  SPZ po SCO � pozwala na aktywowanie i sparametryzowanie nastaw automatyki 
SPZ po SCO. W przypadku wczenia automatyki SPZ po SCO  nastpi automatyczne zablokowanie 
dziaania i jednoczesne wygaszenie parametrów nastaw zabezpieczenia Technologicznego 2 (RFT-
451) lub zabezpieczenia Zewntrznego Z3 (w przypadku RFT-451A) oraz Blokady od wejcia 
sterujcego ST2 (RFT451) lub Blokady od wejcia sterujcego ST3 (RFT-451A) poniewa wejcie 
sterujce ST2 lub ST3 (dla RFT451A) jest w tym przypadku wykorzystane jako zewntrze kasowanie 
sygnalizacji SPZ po SCO.  

Rys. 2.19. Zakadka �SPZ po SCO� 

Rys. 2.20. Zakadka �SPZ po SCO�- wygld dla RFT-451A 

Nastawa czasu 
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ma by
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podtrzymania pobudzenia 
startu automatyki SPZ po 

SCO.

Opcja wyboru 
stopni 

czstotliwocio-
wych 

pobudzajcych 
automatyk

SPZ po SCO. 

Nastawa czasu 
trwania impulsu 

zacz.

Wczenie/wy
czenie 

automatyki 
SPZ po SCO. 
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 Zakadka Techn. (dla RFT-451) lub zakadki Z1, Z2, Z3 (dla RFT-451A) � pozwalaj na 
aktywowanie i sparametryzowanie nastaw zabezpiecze Technologicznych (w RFT451) lub 
zabezpiecze Zewntrznych (w RFT-451A) albo wybór wyjcia dla sygnalizacji stanu wej 
blokujcych. Moliwe s tutaj dwa warianty: 
a) w przypadku gdy nie s wybrane adne blokady, w zakadce �Techn.� (lub �Z1, Z2, Z3� � w RFT-
451A) mona zaznaczy
 Technologiczne 1 (lub 2), (   Zewntrzne 1 ON/OFF (lub 2, lub 3) - w RFT-451A)  a nastpnie 
dokona parametryzacji obsugi wybranego zabezpieczenia technologicznego (zewntrznego) (w 
innym przypadku nastawy s niedostpne � wygaszone).  

Rys. 2.21. Zakadka �Techn.� � ramka �Zabezpieczenie technologiczne�- RFT-451 

Rys. 2.22. Zakadka �Z1� � ramka �Zabezpieczenie zewntrze 1�- RFT-451A 

Wygaszona 
sygnalizacja 

stanu wejcia 
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zadziaania 

zabezpieczenia 
technologicznego. 

Opcja wyboru 
wyj, na które ma 
by wyprowadzony 
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zabezpieczenia 
technologicznego. 

Wygaszona 
sygnalizacja 

stanu wejcia 
blokujcego. 

Uaktywnianie 
zabez-

pieczenia 
zewntrznego. 

Nastawa czasu 
zadziaania 

zabezpieczenia 
zewntrznego Z1. 

Opcja wyboru 
wyj, na które ma 
by wyprowadzony 
sygna zadziaania 

zabezpieczenia 
zewntrznego Z1. 
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b) w przypadku zaznaczenia przynajmniej jednej blokady od wejcia sterujcego ST1, ST2 lub
ST3 (w RFT-451A) (Zakadka  (Stopie 1 ÷ Stopie 5)) w ramce Sygnalizacja stanu wejcia 
blokujcego udostpnione zostaje pole wyboru wyjcia sygnalizujcego stan wejcia blokujcego. 
Wybranie blokady powoduje automatycznie zablokowanie dziaania i jednoczesne wygaszenie 
parametrów nastaw zabezpieczenia technologicznego (zewntrznego) dla odpowiedniego wejcia 
sterujcego. W RFT-451A dodatkowo wywietlana jest lista blokowanych funkcji dla danego wejcia 
sterujcego. 

Rys. 2.23. Zakadka �Techn.� � ramka �Sygnalizacja stanu wejcia blokujcego�- RFT-451 

Rys. 2.24. Zakadka �Z1� � ramka �Sygnalizacja stanu wejcia blokujcego�- RFT-451A 

Wygaszona 
edycja nastaw 
zabezpieczenia 

technologicznego.

Opcja wyboru wyj,
na które ma by

wyprowadzony sygna
pobudzenia wejcia 
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Wygaszona 
edycja nastaw 
zabezpieczenia 

zewntrznego Z1.

Wywietlane s
funkcje w których 
zostaa wybrana 

Blokada od 
wejcia 

sterujcego ST1. 
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2.4.2. Zegar czasu rzeczywistego 
Funkcja synchronizacji czasu Zegar czasu rzeczywistego, pozwala uytkownikowi na sterowanie 
czasem wewntrznym (wraz z dat) poszczególnych zabezpiecze. Po uruchomieniu tej funkcji 
otwierane jest okno Czas rzeczywisty, w którym uytkownik aby dokona zmian musi poda cyfrowe 
haso dostpu. Funkcja umoliwia uytkownikowi dokonanie nastpujcych operacji: 

 ustawi w panelu Czas urzdzenia czas i dat, a nastpnie przesa je do urzdzenia � 
przycisk Ustaw czas;

 zsynchronizowa czas urzdzenia z zegarem systemu komputerowego uytkownika � 
przycisk Synchronizuj z PC.

Rys. 2.25. Okno �Synchronizacja czasu zabezpiecze�

2.4.3. Zmiana hasa dostpu 
Opcja Zmiana hasa dostpu pozwala uytkownikowi na zmian hasa dostpu do urzdzenia (jest 
to haso cyfrowe z zakresu 0...9999, zapisane w urzdzeniu), pod warunkiem znajomoci 
dotychczasowego hasa. 

Rys. 2.26. Okno �Zmiana hasa dostpu� 

Po wczeniejszym odblokowaniu  
dostpne s opcje w panelu 

Czas urzdzenia 

Okno dostpowe wanych 
funkcji zabezpieczenia. 

Uruchamiajc Zegar czasu 
rzeczywistego 

przechodzimy do okna 
konfiguracji Czas 

rzeczywisty 

Opcja Odblokuj powoduje 
wywietlenie okna 

Weryfikacja uprawnie
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2.5. Opcja � �Wartoci biece� 
Opcja ta udostpnia uytkownikowi moliwo monitorowania 
pomiarów i wszystkich statusów zabezpieczenia. Jest platform
wspóln dla poszczególnych urzdze jednak w zalenoci od 
obsugiwanego urzdzenia wystpuj opcje charakterystyczne 
jedynie dla tego urzdzenia, w szczególnoci dotyczy to opcji 
�Status�.  

Rys. 2.27. Elementy opcji �Wartoci biece� 

2.5.1. Status  
Opcja umoliwia uytkownikowi monitorowanie stanu zabezpieczenia w zakresie: 

 sygnalizacji optycznej wewntrznych wskaników zadziaania WWZ (diody LED oraz 
wywietlacz LCD na pycie czoowej zabezpieczenia) 

 stanu waniejszych funkcji, kontrolujcych prac zabezpieczenia tj. pobudzenie, 
zadziaanie, praca normalna, blokada, itp. 

Rys. 2.28. Ogólne okno opcji �Status� 

2.5.2. Pomiary 
Aplikacja umoliwia, w zakresie funkcji obsugi urzdze, pomiary biecych wielkoci elektrycznych, 
zwizanych z zabezpieczanym urzdzeniem. Wartoci biecych wielkoci elektrycznych 
wywietlane s w oknie Pomiary.
Biece wielkoci elektryczne, dotyczce zabezpieczanego urzdzenia, prezentowane s poniej. 
Lista mierzonych wielkoci moe by wywietlana jako (dwa rodzaje): 

 wartoci chwilowe mierzonych wielkoci, aktualizowane w kolejnych cyklach 
pomiarowych (w odstpach ustawianych przez uytkownika); 

 wartoci chwilowe mierzonych wielkoci, wywietlane w ukadzie tabelarycznym w funkcji 
czasu (w odstpach czasu ustawianych przez uytkownika). Ilo sygnaów 
wywietlanych w tym trybie moe by ustawiana przez uytkownika za pomoc menu 
kontekstowego, uruchamianego prawym przyciskiem myszki gdy kursor znajduje si
w obszarze okna. 

Opcja Wstrzymaj/Wznów 
umoliwiajca wybór 

czstoci odczytu danych 
zabezpieczenia. 

Kasowanie sygnalizacji WWZ 
(LED i LCD) w zabezpieczeniu 

pod warunkiem podania 
cyfrowego hasa dostpu. 

Okno z aktualnym stanem 
zabezpieczenia. 
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Rys. 2.29. Pomiary wielkoci biecych 

Rys. 2.30. Okno �Pomiary� dla RFT-451A  

Pomiary biece, prezentowane w trybie Lista mierzonych wielkoci (obydwa rodzaje), mog by
drukowane lub eksportowane do pliku tekstowego.  

W celu uzyskania wydruku naley wybra opcj Drukuj (przycisk w oknie), a nastpnie 
postpowa analogicznie jak we wszystkich funkcjach aplikacji umoliwiajcych wydruk (patrz punkt 
2.9). Aby zapisa wyniki pomiarów do pliku, naley wybra opcj Drukuj | Export do pliku� a 
nastpnie okreli pooenie i nazw pliku docelowego. Opcje Drukuj i Export do pliku� nie 
wymagaj zatrzymania pomiarów. 
W obrbie okna Wykres zmian mierzonych wielkoci dostpne jest menu kontekstowe (prawy 
przycisk myszy), umoliwiajce uytkownikowi: 

 wybieranie wielkoci prezentowanych na wykresie; 
 generowanie wydruków (wraz z moliwoci ustawiania parametrów wydruku);  

Opcja 
tworzenia 
wykresów 

zmian 
wielkoci 

mierzonych

Opcja umoliwiajca zmian
sposobu wywietlania pomiarów 

wielkoci biecych - ukad 
podstawowy/ukad 

tabelaryczny 

Opcja zmiany 
czstotliwoci odczytu 
danych z urzdzenia 
Wstrzymaj/ Wznów 

odczyt
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2.6. Opcja � �Rejestrator� 
Aplikacja umoliwia wizualizacj zarejestrowanych zdarze obejmujc dat, nazw zdarzenia itp.. 

Rys. 2.31. Elementy opcji �Rejestrator� 

2.6.1. Rejestrator zdarze
Jest to rejestrator sygnaów dwustanowych. Aplikacja zapewnia, w zakresie funkcji obsugi 
rejestratora zdarze, automatyczne pobieranie zapisów o nowych zdarzeniach i dopisywanie ich do 
dziennika zdarze ARZ. W dzienniku zdarze zgromadzone s rejestracje zdarze, jakie wystpiy
pomidzy kolejnymi kasowaniami.  
 

Rys. 2.32. Okno �Rejestrator zdarze�

Opcja umoliwiajca 
wywietlanie zdarze za okres: 

Opcja - 
Poka

pierwsze 
nowe 

zdarzenie 

Opcja akceptacji nowych zapisów 
w dzienniku zdarze (nowo 

odebrane zdarzenia oznaczone s
w dzienniku zdarze

symbolem , za zdarzenia 
zaakceptowane � brak symbolu). 

Opcja zmiany 
czstoci 

odczytu danych 
z urzdzenia 
Wstrzymaj/ 

Wznów odczyt 

Uytkownik najpierw wskazuje zdarzenie lub zdarzenia okrelajce typ filtrowanych 
zdarze. Po naciniciu Filtruj w oknie Rejestrator zdarze wywietlane s tylko 

zdarzenia typu identycznego jak wskazane zdarzenie lub zdarzenia. 

Opcja kasowanie archiwalnych zapisów 
w dzienniku zdarze.

Opcja � wczytaj zdarzenia z pliku 

Opcja � zapisz zdarzenia w pliku 
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2.6.1. Rejestrator zdarze
Jest to rejestrator sygnaów dwustanowych. Aplikacja zapewnia, w zakresie funkcji obsugi 
rejestratora zdarze, automatyczne pobieranie zapisów o nowych zdarzeniach i dopisywanie ich do 
dziennika zdarze ARZ. W dzienniku zdarze zgromadzone s rejestracje zdarze, jakie wystpiy
pomidzy kolejnymi kasowaniami.  
 

Rys. 2.32. Okno �Rejestrator zdarze�

Opcja umoliwiajca 
wywietlanie zdarze za okres: 

Opcja - 
Poka

pierwsze 
nowe 

zdarzenie 

Opcja akceptacji nowych zapisów 
w dzienniku zdarze (nowo 

odebrane zdarzenia oznaczone s
w dzienniku zdarze

symbolem , za zdarzenia 
zaakceptowane � brak symbolu). 

Opcja zmiany 
czstoci 

odczytu danych 
z urzdzenia 
Wstrzymaj/ 

Wznów odczyt 

Uytkownik najpierw wskazuje zdarzenie lub zdarzenia okrelajce typ filtrowanych 
zdarze. Po naciniciu Filtruj w oknie Rejestrator zdarze wywietlane s tylko 

zdarzenia typu identycznego jak wskazane zdarzenie lub zdarzenia. 

Opcja kasowanie archiwalnych zapisów 
w dzienniku zdarze.

Opcja � wczytaj zdarzenia z pliku 

Opcja � zapisz zdarzenia w pliku 
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Po wybraniu opcji Zapisz zdarzenia w pliku pojawia si okno z dodatkowymi opcjami wyboru 
rys.2.33, w którym naley wybra zakres zapisywanych zdarze.

Rys. 2.33. Okno �Zapisz zdarzenia� 

Zawartoci dziennika zdarze mog by drukowane lub eksportowane do pliku tekstowego. 
Ustawianie parametrów wydruku analogicznie jak we wszystkich funkcjach aplikacji umoliwiajcych 
wydruk. Uytkownik moe wybiera zdarzenia przeznaczone do wydruku � postpowanie zgodnie z 
zasadami, stosowanymi w rodowisku Windows: 

 zaznaczanie bloku zdarze: lewy przycisk myszy, przy wcinitym klawiszu <Shift>; 
 dowolny wybór pojedynczych zdarze: lewy przycisk myszy, przy wcinitym klawiszu 

<Ctrl>; 

2.7. Opcja � �Polecenia� 
W ramach tej opcji uytkownik moe, pod warunkiem wprowadzenia aktualnego hasa, wysya
okrelone polecenia do urzdzenia. 

Rys. 2.34. Elementy opcji �Polecenia� 
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2.7.1. Kasowanie i zerowanie  

W oknie dostpne s przyciski funkcyjne: 

 Kasowanie wskaników optycznych na pycie czoowej 
zabezpieczenia (diody LED i wywietlacz LCD); 

 Kasowanie bufora rejestratora zdarze;
 Kasowanie pobudzenia SPZ po SCO; 
 Zacz (RFT ON)/Wycz (RFT OFF). 

Rys. 2.35. Okno �Polecenia� 

2.8. Opcja � �Testy� 
Aplikacja umoliwia uytkownikowi testowanie obsugiwanych urzdze w postaci testów wej 
i wyj dwustanowych oraz utworzenie pliku serwisowego. 

Rys. 2.36. Elementy opcji �Testy� 
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2.8.1. Testy funkcjonalne. 
Po otwarciu okna Testy funkcjonalne zabezpieczenie pozostaje nadal w stanie normalnej pracy, 
a uytkownik moe obserwowa stany wej i wyj.

Rys. 2.37. Okno �Testy funkcjonalne � Podgld� 

Rys. 2.38. Okno �Testy funkcjonalne - podgld�- dla RFT-451A 

UWAGA!!! PODCZAS TESTÓW WEJCIA I WYJCIA (Test WE/Test WY) ZESPÓ PRZESTAJE 
CHRONI OBIEKT � poprzedzenie komunikatem.

Opcja 
Podgld nie 

zakóca pracy 
urzdzenia. 
Wywietla 

aktualny stan 
wej i wyj.

Wykaz wej dwustanowych. Wykaz wyj dwustanowych.  
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Rys. 2.39. Testy funkcjonalne - aktywne okno �Wyjcia� 

Rys. 2.40. Testy funkcjonalne - aktywne okno �Wyjcia�- dla RFT-451A 

2.8.2. Serwis. 
Opcja serwis suy do utworzenia pliku serwisowego zawierajcego najwaniejsze informacje  
o stanie zabezpieczenia. Plik jest w postaci zaszyfrowanej.
W przypadku zapomnienia hasa dostpu do zabezpieczenia, naley utworzy plik 
serwisowy (opcja � Testy|Serwis ) zapisa na dysku i wysa do producenta w celu 
odczytania hasa.  
Plik serwisowy mona równie wykorzysta do przesania wszystkich rejestracji jakie znajduj si
w zabezpieczeniu.  
Przykadowa nazwa pliku serwisowego: S{2007.12.19-14.19.00}.c2v 

Opcja Wyjcia (przecza 
zabezpieczenie w stan �TEST�) 

umoliwia testowanie stanu wyj 
zabezpieczenia. 

Jest to kontrola sterowania wyjciami 
urzdzenia. 
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Rys. 2.41. Okno �Plik serwisowy� 

2.9. Opis opcji Drukowanie. 
Opcja Drukuj jest funkcj w menu Nastawy , Pomiary oraz  Rejestrator. Bezporednie wcinicie 
przycisku rozwija menu zalene od miejsca wystpowania opcji Drukuj. W skad menu wchodz
podgrupy oznaczone symbolami od ÷.

Rys. 2.42. Opcja Drukuj w oknie �Nastawy� , �Pomiary�  i w oknie �Rejestrator� 

 Podgld wydruku  - umoliwia podgld dokumentu przed wydrukiem. Wygld wydruku jest 
ustawiany w Ustawieniach wydruku (patrz Instrukcja obsugi �System Monitoringu i Sterowania � 
SMiS� ( instalacja i konfiguracja programu )).
 Drukuj � okno ustawie parametrów drukarki i waciwoci samego wydruku (jakoci wydruku, 
ustawie strony, itp.). Jest to standardowe okno pakietu Windows (patrz Instrukcja obsugi �System 
Monitoringu i Sterowania � SMiS� ( instalacja i konfiguracja programu )).
 Ustawienia wydruku � umoliwia tworzenie wasnego szablonu prezentowanego (patrz Instrukcja 
obsugi �System Monitoringu i Sterowania � SMiS� ( instalacja i konfiguracja programu )).
 Export do pliku � umoliwia wysanie raportu do pliku tekstowego (Raport.txt) 

Rys. 2.43. Zapis do pliku tekstowego 






W oknie wpisujemy nazw pliku do 
którego maj by zapisane dane 
oraz lokalizacj zapisu w postaci 

cieki dostpu. Dalej zatwierdzamy 
przyciskiem Zapisz.
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Otwieranie i przegldanie zapisanego pliku jest moliwe z dowolnego edytora tekstu. Plik z danymI po 
otwarciu  ma  przykadowy wygld: 

Rys. 2.44. Przykadowy plik raportu 

Uwagi na temat funkcjonowania programu obsugi oraz niniejszego opisu naley zgasza na adres producenta: 

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

Informacja techniczna 
tel: (032) 786 99 23 
tel./fax.: (032) 327 00 32 
e-mail: support@zeg-energetyka.com.pl

*** KONIEC ***
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