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CHARAKTERYSTYKA  OGÓLNA                                                       
 

Zastosowanie 
 

Zespół zabezpieczeń średniego napięcia, typu mZAZ PLUS, przeznaczony jest do stosowania w układach               
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej do realizacji złożonych funkcji zabezpieczeniowych,               
sterowniczych, pomiarowych, rejestracyjnych i automatyk - w polach rozdzielczych średniego napięcia. 
Urządzenie charakteryzuje się konfigurowalnością sprzętową wejść analogowych oraz programowalnością            
programową zestawu zabezpieczeń, logiki działania, sygnalizacji  wewnętrznej  oraz innych funkcji - w oparciu           
o otwartą  bibliotekę oprogramowania. Zespół mZAZ PLUS cechuje wysoka dokładność i pewność działania i 
może pracować w oszczędnych układach automatyki zabezpieczeniowej silników, transformatorów, linii SN, ma-
łych generatorów i innych obiektów elektrycznych. W urządzeniach tych, dla odpowiedniej  konfiguracji sprzęto-
wej i programowej, dostępne są automatyki  SPZ, SCO, SPZpoSCO,  SNO. 
Zespół mZAZ PLUS produkowany jest w obudowie metalowej przystosowanej do  montażu zatablicowego albo 
natablicowego. 
 
 

Właściwości funkcjonalne 
 

 Biblioteka funkcji zabezpieczeniowych i automatyk.  

 Osiem konfigurowalnych wejść analogowych, indukcyjnych, do współpracy z zewnętrznymi przekładnikami 
zabezpieczeniowymi. 

 Dwa wejścia analogowe do współpracy z przetwornikami prądowymi (4-20)mA dc i  napięciowymi (0-10)Vdc. 

 Osiem  programowalnych wyjść przekaźnikowych. 

 Dwanaście  wejść dwustanowych z możliwością programowej konfiguracji.  

 Osiem diod (LED) do sygnalizacji wewnętrznej, programowalnych.  

 Panel operatora z wyświetlaczem alfanumerycznym LCD 2x16 oraz uproszczoną klawiaturą na płycie                    
czołowej do podstawowej obsługi urządzenia. 

 Cztery banki nastaw wartości rozruchowych. 

 Formowany impuls sterujący na wyłączenie (100 ÷ 1000)ms  . 

 Sygnalizacja wewnętrzna najważniejszych stanów pracy urządzenia na wyświetlaczu LCD. 

 Pomiar bieżących wartości wielkości wejściowych i obliczeniowych. 

 Licznik prądu kumulowanego wyłącznika (PKW)  i liczniki zadziałań. 

 Konfigurowalny u producenta zestaw zabezpieczeń, w oparciu o otwartą bibliotekę oprogramowania. 

 Logika programowalna u producenta, częściowo udostępniona również do konfigurowania przez użytkownika.   

  Oprogramowanie SMiS do pełnej obsługi urządzenia przez PC. 

 Rejestracja  zdarzeń. 

 Rejestracja  próbek i  amplitud zakłóceń analogowych i  binarnych. 

 Rejestracja parametrów ostatniego zakłócenia. 

 Wyjście stykowe BZ do sygnalizacji awarii  urządzenia lub braku  napięcia pomocniczego. 

 Testowanie i samokontrola poprawnego działania urządzenia. 

 Zegar czasu rzeczywistego. 

 Zdalna komunikacja szeregowa z komputerem PC lub systemem nadrzędnym w standardzie  RS-485 i USB,   

protokół komunikacyjny – MODBUS  RTU (ZEG-E). 

 Wielopoziomowa ochrona  przed nieuprawnionym dostępem. 

 Technika cyfrowa zapewniająca wysoką stabilność, dokładność i pewność działania. 
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Biblioteka funkcji zabezpieczeniowych i automatyk 
 

W zespole zabezpieczeń średniego napięcia, typu mZAZ PLUS, w zależności od jego konfiguracji sprzętowej                
i programowej możliwa jest implementacja niżej wymienionych zabezpieczeń  i automatyk. 
 

Nazwa zabezpieczenia lub automatyki ANSI OZNACZENIE 

Zabezpieczenia prądowe 

Nadprądowe niezależne 50/51 I>> 

Nadprądowe zależne 51 Ip1> 

Nadprądowe zależne 49R Ip2> 

Nadprądowe z modelem cieplnym 49M Ic> 

Nadprądowe składowej przeciwnej  
46 

I2> 

Nadprądowe składowej przeciwnej zależne I2A> 

Nadprądowe od utyku silnika 
51LR 

IU> 

Nadprądowe od załączenia na zablokowany wirnik silnika IR0> 

Od wydłużonego rozruchu silnika  48 IR1> 

Od wielokrotnych rozruchów silnika 66 IR2> 

Podprądowe, od pracy jałowej silnika  37 IM< 

Zabezpieczenia napięciowe 

Nadnapięciowe trójfazowe 59 U> 

Podnapięciowe trójfazowe 27 U< 

Nadnapięciowe składowej  zerowej 59N Uo> 

Podnapięciowe składowej zgodnej 27D U1< 

Nadnapięciowe składowej przeciwnej 47 U2> 

Napięciowe stromościowe 27S/59S dU</dU> 

Podnapięciowe przyrostowe 27SA DU< 

Podnapięciowe całkowe 27I CU< 

Napięciowe wektorowe  VVS 

Zabezpieczenia ziemnozwarciowe 

Nadprądowe ziemnozwarciowe 50N/51N Io> 

Nadprądowe ziemnozwarciowe  zależne 51N Ios> 

Nadprądowe ziemnozwarciowe  kierunkowe  59N/67N IoK> 

Admitancyjne  ziemnozwarciowe  
21N 

Yo> 

Admitancyjne  ziemnozwarciowe kierunkowe YoK> 

Zabezpieczenia częstotliwościowe 

Nadczęstotliwościowe 81H f> 

Podczęstotliwościowe 81L f< 

Częstotliwościowe stromościowe 81S df 

Częstotliwościowe przyrostowe 81SA Df 

Zabezpieczenia mocowe 

Mocowe, od mocy zwrotnej, dwustopniowe 32R Pz> 

Mocowe stromościowe 32S dP 

Pozostałe zabezpieczenia 

Zabezpieczenie zewnętrzne 62 Zew 

Temperaturowe  o wejściach: (4-20)mAdc, (0-10)Vdc 38 RT> 

Automatyka 

Automatyka samoczynnego częstotliwościowego odciążania   SCO, SPZpoSCO 

Automatyka samoczynnego powtórnego załączania  79 SPZ 

Automatyka samoczynnego napięciowego odciążania   SNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



mZAZ PLUS Skrócona Dokumentacja Techniczno-Ruchowa 
 

 

 - 4 - Skrócona - DTR mZAZ PLUS_12.2017 
 

FUNKCJE POMOCNICZE                                                     
 

Program obsługi SMiS 
       
Zespół mZAZ PLUS może być włączony do zdalnej komunikacji i obsługi w systemie pracującym pod nadzorem             
oprogramowania monitorującego SMiS.  System monitoringu i sterowania SMiS jest  programem przeznaczonym do pełnej 
obsługi oraz archiwizacji danych wszystkich zespołów automatyki zabezpieczeniowej oraz indywidualnych przekaźników 
zabezpieczeniowych produkcji  ZEG-ENERGETYKA  Sp. z o. o.  

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

- konfiguracji wejść i wyjść, wprowadzania i odczytu nastaw 
- odczytu mierzonych wartości wielkości wejściowych i obliczeniowych (napięcia,  prądy, admitancja, kąty fazowe ….) 
- odczytu stanu wejść i wyjść 
- testu wyjść, zdalnego kasowania sygnalizacji 
- odczytu stanu zabezpieczeń, przeglądania zapisów rejestratorów,  prezentacji graficznej wyników pomiarów 
- synchronizacji czasu wewnętrznego. 

 
 

Pomiary   

Urządzenie realizuje pomiar wartości skutecznych wielkości wejściowych, kątów przesunięcia fazowego wielko-
ści wejściowych, wartości skutecznej składowej  przeciwnej napięcia albo prądu oraz wartość częstotliwości 
napięcia wyliczana jako średnia częstotliwości  napięć wejściowych. 

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

Rejestracja  

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

 Rejestrator zdarzeń  ARZ                      

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

- zmiana nastaw, pobudzenie, zadziałanie i odwzbudzenie zabezpieczeń, 
- załączenie i zanik pomocniczego napięcia zasilającego, 
- przekroczenie nastawy liczników zadziałań, 
- pobudzenie i odwzbudzenie dwustanowych wejść sterujących, 
- zadziałanie zabezpieczeń zewnętrznych, 
- zadziałanie przekaźników wykonawczych (wyjściowych), 
- pobudzenie blokady zadziałania, 
- kasowanie sygnalizacji wewnętrznej. 
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Każda rejestracja zdarzenia powoduje  automatyczne generowanie stanu ON (zbocze narastające) i stanu OFF 

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

 Rejestrator zdarzeń  systemowych 

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

urządzenia. Pojemność rejestratora systemowego wynosi  500 zdarzeń.   

 Rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia 

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

- maksymalna wartość skuteczna wielkości kryterialnej danego zabezpieczenia, 
- czas trwania zakłócenia, czas wystąpienia zakłócenia. 

Rejestrator przechowuje zapis do czasu następnego sterowania awaryjnego.  

 Rejestrator zakłóceń 

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

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

Każdy z rejestratorów charakteryzuje się następującymi parametrami: 

- ilość rejestrowanych kanałów  analogowych       8    
- ilość rejestrowanych sygnałów dwustanowych      2x28 
- ilość pamiętanych rejestracji                                  4 ostatnie  
- czas rejestracji                                2s 
- czas przedbiegu                              (0 -100)% 
- stopień rozrzedzenia                       (0 -1199) próbek 

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

 

Liczniki  

Urządzenie wyposażono w funkcje liczników prądu kumulowanego wyłącznika (PKW) i liczników zadziałań.                            
Ich parametry przedstawiono poniżej. 

                  - liczniki prądu kumulowanego wyłącznika                  1 ÷ 16 
                    zakres zliczania                                                         (1 ÷ 65000)In 
                  - liczniki zadziałań                                                       1 ÷ 64 
                    zakres zliczania                                                         1 ÷ 65000 

 

Test i samokontrola poprawnego działania  

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

Konfigurowanie wejść i wyjść  

Zabezpieczenie posiada konfigurowalną, przez użytkownika, strukturę w zakresie: 

-  określenia funkcji dwustanowych wejść sterujących  (kasowanie sygnalizacji wewnętrznej, blokowanie zadziałania                  
    zabezpieczeń ,  zabezpieczenie zewnętrzne)  
-  działania przekaźników wyjściowych. 
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INTERFEJS UŻYTKOWNIKA                                                       
 

Panel operatora 

 Wyświetlacz LCD i klawiatura umożliwiające pełną obsługę urządzenia w zakresie: 

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

 Sygnalizacja na wyświetlaczu LCD informująca o : 

  -  pobudzeniu i zadziałaniu zabezpieczeń 
  -  przekroczeniu wartości nastawczej liczników 
  -  pobudzeniu dwustanowych wejść sterujących 
  -  zadziałaniu zabezpieczeń zewnętrznych. 

 Sygnalizacja optyczna na diodach LED informująca o: 

-  pobudzeniu i zadziałaniu zabezpieczeń  
-  przekroczeniu wartości nastawczej prądu kumulowanego wyłącznika (PKW) i liczników zadziałań. 
-  poprawnej pracy zabezpieczenia 
-  blokada zadziałania  zabezpieczeń. 
 

Komunikacja 

Możliwe są dwa rodzaje komunikacji z zabezpieczeniem: 

-     lokalna, z wykorzystaniem wyświetlacza i klawiatury na płycie czołowej albo portu komunikacyjnego USB 
-     zdalna,  z systemu nadzoru zabezpieczeń z wykorzystaniem portu RS 485 i komputera PC. 

Podstawowym protokołem, zapewniającym wymianę danych pomiędzy mZAZ PLUS i użytkownikiem jest            
protokół  ModBus RTU (ZEG-E).                                                        

Transmisja danych odbywa się w standardzie: 

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

OBWODY WEJŚCIOWE  i  WYJŚCIOWE                                                       
 

Obwody połączeń zewnętrznych zespołu zabezpieczeń SN, typu mZAZ PLUS,  przedstawiono na rysunku 1.  
 

 

 

Rysunek 1. Ogólny schemat połączeń zewnętrznych zespołu zabezpieczeń SN typu mZAZ PLUS. 
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Opis wejść:                                                                                                                                                

Lp. Nazwa wejścia Opis Rodzaj wejścia Zaciski 

I Wejścia dwustanowe 

1. Us 

napięcie sterujące Us 

wejście dwustanowe ST1-ST4 18-22 

2. Us wejście dwustanowe ST5-ST8 23-27 

4. Us wejście dwustanowe ST9-ST12 28-32 

II Wejścia  pomiarowe – napięciowe (indukcyjne) 

1. U1 napięcie wejściowe   wejście pomiarowe napięciowe 1-2 

2. U2 napięcie wejściowe  wejście pomiarowe napięciowe 3-4 

3. U3 napięcie wejściowe  wejście pomiarowe napięciowe 5-6 

4. Uo napięcie wejściowe zerowe wejście pomiarowe napięciowe 7-8 

III Wejścia  pomiarowe – prądowe (indukcyjne albo rezystancyjne) 

1. Io prąd  wejściowy zerowy wejście pomiarowe prądowe 10-11 

2. I1 prąd  wejściowy  wejście pomiarowe prądowe 12-13 

3. I2 prąd  wejściowy  wejście pomiarowe prądowe 14-15 

4. I3 prąd  wejściowy  wejście pomiarowe prądowe 16-17 

IV Wejścia  pomiarowe - inne  

1. IN1 wejście analogowe (4-20)mAdc wejście pomiarowe prądowe    33-34 

2. IN2 wejście analogowe (0-10)Vdc wejście pomiarowe napięciowe    35-36 

V Inne wejścia 

1. GND masa  37 

2. A port szeregowy RS-485, DATA + 38 

3. B port szeregowy RS-485, DATA - 39 

4. PE Przewód ochronny  40 

5. Upn pomocnicze napięcie zasilające wejście napięciowe – L  41 

6. Upn pomocnicze napięcie zasilające wejście napięciowe – N  42 

 

Opis wyjść:                                                                                                                                                                

Lp. Nazwa wyjścia Opis Rodzaj wyjścia Zaciski 

1. BZ 
przekaźnik sygnalizacji uszkodzenia zasilacza                            
lub braku napięcia pomocniczego  

zestyk przełączny 
43-45  (rozwierny) 

44 -45 (zwierny) 

2. S1 przekaźnik  wykonawczy zestyk zwierny 46-47 

3. S2 przekaźnik  wykonawczy zestyk zwierny 48-52 

4. S3 przekaźnik  wykonawczy zestyk zwierny 49-52 

5. S4 przekaźnik  wykonawczy zestyk zwierny 50-52 

6. S5 przekaźnik  wykonawczy zestyk zwierny 51-52 

7. S6 przekaźnik  wykonawczy zestyk przełączny 
52-54 (rozwierny) 
52-53 (zwierny) 

8. S7 przekaźnik  wykonawczy zestyk przełączny 
55-57 (rozwierny) 
55-56 (zwierny) 

9. S8 przekaźnik  wykonawczy zestyk przełączny 
58-60 (rozwierny) 
58-59 (zwierny) 
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PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA                                                       
 
Na rysunku 2 przedstawiono przykład aplikacji  zespołu  typu mZAZ PLUS . 
 

 

 
 

 

Rysunek 2.  Przykład aplikacji  zespołu mZAZ PLUS do zabezpieczenia linii SN 
 
 

BUDOWA                                                       
 
Zespół  zabezpieczeń średniego napięcia  typu mZAZ PLUS produkowany jest w obudowie metalowej (rysunek 3).               
Obudowa spełnia następujące wymagania: 
 

-  typ obudowy                           -    zatablicowy  albo natablicowy  do montażu na szynie  lub do montażu  
                                                        śrubowego (po zastosowaniu adaptera dołączanego  do obudowy zatablicowej)  
-  stopień ochrony obudowy       -    (IP40/IP20) 
-  wymiary  (LxHxG)max               -    (167 x 110 x 132) mm  dla  wersji zatablicowej, bez złącz   
      167 x 110 x 154) mm  dla  wersji natablicowej   
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Rysunek 3. Szkic wymiarowy obudowy – montaż natablicowy lub  zatablicowy  
(adaptery montażowe według Instrukcji obsługi). 
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PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE 
 

Napięcie pomiarowe znamionowe Un                                        (100/√3)V albo 100V, albo 230V, albo 400V 
Prąd znamionowy   In                                                                                                                     1A albo 5A                                                 
Częstotliwość znamionowa fn 50Hz/60Hz 
Znamionowe pomocnicze napięcie zasilające  Upn   24V AC/DC albo 48V/ 60V AC/DC  

 albo 110V AC/DC, 230V AC/DC 
Zakres roboczy napięcia pomocniczego  Up                                                                             (0,8 ÷ 1,2)Upn                        
Znamionowe napięcie sterujące Usn zgodne z Upn 

Pobór mocy w obwodach napięciowych przy U=Un           1VA  

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

Pobór mocy w obwodach napięcia pomocniczego  8W 
Zakres pomiarowy prądu (standardowy)                                                                                          I=(0÷42)In     
Zakres pomiarowy napięcia                                  U=(0÷1,44)Un dla Un≤230V, U=(0÷1,25)Un  dla Un=400V 
Zakres pomiaru  częstotliwości                                                                                             f=(39,8 ÷ 70,2)Hz 
Obciążalność trwała obwodu prądowego                     4In 
Wytrzymałość cieplna obwodu prądowego (1s)                  80In 
Wytrzymałość dynamiczna obwodu prądowego                    200In 
Wytrzymałość cieplna wejściowych obwodów napięciowych:     

-   ciągła                                                                                                                                       1,2ּUn (1,2ּUon) 

-   krótkotrwała (10s)                                                                                                                      1,44ּUn (1,44ּUon) 

Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia  (fn=50Hz)                                          0,5%  w zakresie (0,8÷1,2)Un       
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu  (fn=50Hz)                                          2,5%  w zakresie (0,2÷42)In       
Uchyb gwarantowany pomiaru mocy  przy kącie charakterystycznym                  2,5%   

Uchyb gwarantowany pomiaru czasu dla charakterystyk niezależnych  1%   10ms                                            
Uchyb gwarantowany pomiaru temperatury                                                                                             2,5%         
Impedancja wejściowa obwodu prądowego                                                                                        < 15mΩ 
Impedancja wejściowa obwodu napięciowego                                                                                   > 200kΩ 
Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych S1-S5 (RM699): 

- obciążalność prądowa trwała        6A/250VAC/24VDC 
- moc łączeniowa w kategorii AC1 1500VA/250V 
- moc łączeniowa w kategorii DC1         144W/24V 

Zdolność łączeniowa przekaźników wykonawczych S6-S8 (JS-5K): 
- obciążalność prądowa trwała        8A/250VC/24VDC 
- moc łączeniowa w kategorii AC1 2000VA/250V 
- moc łączeniowa w kategorii DC1         192W/24V 

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy  (253 ÷ 328)K,  -20C ÷ +55C  

Wilgotność względna  95% (bez kondensacji) 
Stopień ochrony obudowy IP40/IP20 
Masa zespołu ok.  2kg 
Wymiary  (LxHxG)max                   (167 x 110 x 132) mm  dla  wersji zatablicowej, bez złącz   
         (167 x 110 x 154) mm  dla  wersji natablicowej   

 

ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI POLSKICH NORM                                                       
 

 

 PN-EN 60255-1: 2010 
 PN-EN 60255-127: 2014 
 PN-EN 60255-149: 2014 
 PN-EN 60255-151: 2010 
 PN-EN 60255-26: 2014-01 
 PN-EN 60255-27: 2014-06 
 PN-EN 60255-21-1: 1999 

 PN-EN 60255-21-2: 2000 
 PN-EN 60255-21-3: 1999 
 PN-IEC 255-11: 1994 
 PN-IEC 255-12: 1994 
 PN-EN 60529: 2003 
 PN-EN 61733-1: 1999 
 PN-EN 61812-1: 2011 

 PN-EN 60068-2-1: 2009 
 PN-EN 60068-2-2: 2009 
 PN-EN 60068-2-6: 2008 
 PN-EN 60068-2-27: 2009 
 PN-EN 60068-2-78: 2013 

Urządzenie spełnia wymagania zasadnicze określone w dyrektywach: niskonapięciowej (LVD2014/35/UE)                  
i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC2014/30/UE), poprzez zgodność z normami: 
 

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

Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe. – Część 27.                                            
Wymagania bezpieczeństwa wyrobu. 

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

Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe. – Część 26.  

Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). 
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SPOSÓB ZAMAWIANIA                                                       
 

W zamówieniu należy podać nazwę,  typ, sposób montażu, parametry znamionowe i  oznaczenie urządzenia.  
Sposób budowy oznaczania zespołu mZAZ PLUS  przedstawiono poniżej.  

 

   
 

 Oznaczenie według modelu:  
 

   Model - dla danego rodzaju wejść pomiarowych - ściśle związany jest z konfiguracją funkcji zabezpieczeniowych, 
pomiarowych, sterujących, sygnalizacyjnych, rejestracyjnych i automatyk. 
 

G, L, M, T, P  –    modele standardowe: zabezpieczenie generatora, linii, silnika, transformatora, pola pomiarowego  
Inne modele        –    modele dedykowane (konfiguracja niestandardowa funkcji - na życzenie zamawiającego). 
 

Lp. 
TYP 

FUNKCJI 
KOD ANSI 

Dostępne  modele 

G L M T P 

1. I> 50/51 3 3 3 3 1 

2. Ip1> 51 - 1 - - - 

3. Ip2> 49R - - 1 1 - 

4. Ic> 49M - - 1 - - 

5. I2> 46 1 - 1 1 - 

6. I2A> 46 - - - 1 - 

7. I2G> 46G 1 - - - - 

8. DM    1   

9. IU> 51LR - - 1 - - 

10. ITR0> 51LR - - 1 - - 

11. ITR1> 48 - - 1 - - 

12. ITR2> 66 - - 1 - - 

13. IM < 37 - - 1 - - 

14. U> 59 2 2 2 2 2 

15. U< 27 2 2 2 2 3 

16. Uo> 59N 1 1 1 1 1 

17. U1< 27D - - - - 1 

18. U2> 47 - - 1 - 1 

19. >dU> 27S/59S 1 - - - 3 

20. DU< 27SA 1 - - - 1 

21. CU< 27I - - - - 1 

22. V VS  1 - - - - 

23. Io> 50N/51N 1 2 2 2 1 

24. Ios> 51N - 1 - 1 - 

25. IoK> 59N/67N - 1 1 1 - 

26. Yo> 21N - 1 - - - 

27. YoK> 21N - 1 - - - 

28. f 81H/81L 2 2 - 2 5 

29. df 81S 1 - - - 1 

30. Df 81SA 1 - - - 1 

31. Pz> 32R 2 - - - - 

32. dP 32S 1 - - - - 

33. Zew 62 2 2 2 2 2 

34. RT> 38 2 2 2 2 2 

35. SCO  - - - - 5 

36. SPZpoSCO  - - - - 1 

37. SPZ 79 - 1 - - - 

38. SNO  - - - - 3 
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 Oznaczenie według rodzajów wejść pomiarowych:  
 

0  –    brak wejścia pomiarowego 
1  –    wejście prądowe, transformatorowe, In=1 A 
2  –    wejście prądowe, transformatorowe, In=5 A 
3  –    wejście napięciowe, transformatorowe, Un=100 V 
4  –    wejście napięciowe, transformatorowe, Un=230 V 
5  –    wejście napięciowe, transformatorowe, Un=400 V  
6  –    wejście prądowe, transformatorowe, z przetwornikiem (0–20) A.   
7  –    wejście napięciowe, transformatorowe, Un=100/√3 V 
8  –    wejście napięciowe, rezystancyjne  do współpracy z przetwornikiem o napięciu Udc=(0 – 10) Vdc 
9  –    wejście prądowe do współpracy z przetwornikiem o prądzie Idc=(4 – 20) mAdc   
 
 

 Oznaczenie według odmiany:  

   Odmiana ściśle powiązana jest z zakresami pomiarowymi wielkości wejściowych.  

0000              –    standardowa: I=(0÷42)In;  U=(0÷1,2)Un;  Io=(0÷600)mA. 
0001 ….9999      –    inna 

 

 Oznaczenie według wartości napięcia pomocniczego. 

   Odmiana ściśle powiązana jest z wartością znamionową napięcia pomocniczego . 
 

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

 Oznaczenie według rodzaju montażu. 
 

0  –    montaż  zatablicowy. 
1  –    montaż  natablicowy (śrubowy - adapter standardowy albo uchylny,  na szynie TS 35) 
 

 

 

Przykład oznaczenia: 
 

Zespół zabezpieczeń średniego napięcia typu mZAZ PLUS–3333622298–G–0000–230–0, o parametrach:  In=5 A, 

Un=100 V, Idc=(4–20) mA, Udc=(0–10) V, model G, odmiana 0000, napięcie pomocnicze Upn=230 V, montaż  zatablicowy. 
 

 
Zamówienia należy składać na adres firmy.  

 
 

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o.  
Oddział Tychy 
ul. Fabryczna 2 
43-100 Tychy 
tel: +48 32 775 07 80 
tel/fax: +48 32 775 07 83  
e-mail: biuro@zeg-energetyka.pl 
www.zeg-energetyka.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONIEC 
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NOTATKI 

 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 



mZAZ PLUS Skrócona Dokumentacja Techniczno-Ruchowa 
 

 

 - 14 - Skrócona - DTR mZAZ PLUS_12.2017 
 

NOTATKI 

 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 



mZAZ PLUS Skrócona Dokumentacja Techniczno-Ruchowa 
 

 

 - 15 - Skrócona - DTR mZAZ PLUS_12.2017 
 

 


