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Niniejsza instrukcja obsługi została przygotowana na podstawie programu 
„System Monitoringu i Sterowania – SMiS” ver.02.05 (kompilacja 170824).  

Ze względu na ciągły rozwój oprogramowania wersje aktualne mogą odbie-
gać graficznie od opisanej poniżej. 
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1. Wstęp 

Do obsługi zabezpieczeń cyfrowych, typu mZAZ za pomocą komputera PC (pracującego indywidualnie lub                   
w dowolnym układzie sieciowym, np. sieć Intranet/Internet, systemy nadrzędne monitoringu  
i sterowania itp.) przeznaczone jest oprogramowanie, w postaci aplikacji systemu MS Windows serii 

2000/XP/Wista/W7/W10,  „System Monitoringu i Sterowania - SMiS”. 
 

Instalację, konfigurację i obsługę oprogramowania SMiS przedstawiono w Instrukcji obsługi „System Moni-

toringu i Sterowania – SMiS” ( Instalacja i konfiguracja programu ). 

W aplikacji „System Monitoringu i Sterowania - SMiS” stosowane są między innymi  następujące terminy  
i określenia: 

● urządzenie – zespół automatyki zabezpieczeniowej, zabezpieczenie, przekaźnik lub inne urządzenie, sta-
nowiące element składowy systemu zabezpieczeń, przystosowane do współpracy w ramach aplikacji 

„SMiS – System Monitoringu i Sterowania (w niniejszej instrukcji termin „urządzenie” oznacza zabezpie-
czenia serii mZAZ, identyfikowalne pod względem numeru fabrycznego, lokalizacji, nazwy itp.); 

● lokalizacja – miejsce zainstalowania określonej grupy urządzeń, np. rozdzielnia, stacja pomp itp.; 

● interfejs – łącze komunikacyjne (np. łącza szeregowe RS 232, RS 485, USB) lub system komunikacyjny 
(np. system nadrzędny monitoringu i sterowania, lokalna sieć komputerowa itp.), identyfikowalny przez swoją 
nazwę i posiadający zdefiniowane parametry komunikacyjne. 

 

UWAGA:   

Obsługa zabezpieczeń typu mZAZ za pomocą  np. komputera PC, wyposażonego w łącze szeregowe RS 232, 
jest możliwa po zastosowaniu konwertera RS232/RS485 (z automatycznym sterowaniem kierunkiem  transmisji  

- np.  K-485/F, KKU-2). Konwerter nie należy do wyposażenia  zabezpieczenia. 

2. Obsługa zabezpieczenia za pomocą komputera PC. 

2.1. Informacje ogólne 

Oknem głównym Systemu Monitoringu i Sterowania - SMiS jest Lista urządzeń. W oknie tym do-
stępne są zadeklarowane wcześniej urządzenia (procedura dodawania nowego urządzenia do listy, 
jego odwzorowania, opisana została w instrukcji obsługi „System Monitoringu i Sterowania – SMiS” 
 ( instalacja i konfiguracja programu ) ). Wygląd takiego okna przedstawia poniższy rysunek.  

 

 

 

 

Rys. 2.1. Okno z listą zadeklarowanych urządzeń      

W oknie głównym możemy dokonać rozwinięcia zadeklarowanych wcześniej urządzeń.  

Zadeklarowane urządzenia w Ustawieniach 
komunikacji. 
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Rys. 2.2. Menu zadeklarowanego urządzenia     

W rozwinięciu nazwy każdego z urządzeń dostępny jest opis urządzenia oraz wyspecyfikowane 
są funkcje obsługi, związane z danym urządzeniem tj. : 

 Opis 

 Praca w trybie OFF-line, 

 Nastawy, 

 Wartości bieżące, 

 Polecenia, 

 Rejestrator, 

 Testy. 

2.2. Opcja – „Opis” 

Opcja ta pozwala na podgląd danych ustawionych wcześniej w oknie Ustawienia komunikacji dla 
danego urządzenia.  Nie występuje tu możliwość 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, że aplikacja pracuje bez automatycznego pobierania informacji               
z obsługiwanych urządzeń (tylko tych, których ten typ dotyczy). Wówczas czynne są tylko funkcje 
komunikacyjne, inicjowane przez operatora komputerowego stanowiska obsługi. 

W obrębie aplikacji dostępny jest tylko tryb OFF-line z poziomu urządzenia. Obsługa danego urzą-
dzenia odbywa się w trybie off-line; pozostałe urządzenia, w ramach danej lokalizacji, obsługiwane 
są zgodnie z nastawionym trybem. Ustawienie obsługi danego urządzenia w trybie off-line odbywa 

się  w oknie Lista urządzeń, w bloku dotyczącym danego urządzenia -  Praca w trybie OFF-line 
(pod warunkiem, że aplikacja oraz lokalizacja danego urządzenia są ustawione do pracy w trybie       
on-line).    

    
Rys. 2.4. Ustawienie pracy w trybie „OFF-line” 

z poziomu   urządzenia 

2.4. Opcja – „Nastawy” 

Aplikacja jest przeznaczona do obsługi cyfrowych urządzeń automatyki zabezpieczeniowej produk-
cji ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. Aplikacja jest platformą wspólną dla poszczególnych urządzeń                
jednak w zależności od obsługiwanego urządzenia występują opcje charakterystyczne jedynie dla 
tego urządzenia, w szczególności dotyczy to opcji „Nastawy zabezpieczeń i układów”.  

      
                 Rys. 2.5. Elementy opcji „Nastawy” 
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2.4.1. Nastawy zabezpieczeń i układów 
Nastawy zabezpieczeń i układów to opcja umożliwiająca pobranie, edycję i wysłanie nastaw za-
bezpieczeń i układów obsługiwanego urządzenia. Opcja ta jest dostępna w trybie on-line (praca 
normalna) oraz w trybie off-line (po wcześniejszym zaznaczeniu opcji  Praca w trybie OFF-line). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku wystąpienia różnic, po wybraniu opcji 
Nastawy zabezpieczeń i układów zgłasza się okno 
zawierające listę plików konfiguracji, różniących się 
pomiędzy pamięcią aplikacji a aktualnymi pobrany-

mi z urządzenia.  

Ikona Drukuj - wydruk 
konfiguracji (opcje dostęp-
ne po naciśnięciu przycisku 

▼): 

Pełny opis patrz  p. 2.9. 

Ikona wysyłania nastaw po edycji: 

 

 

Ikona pobierania nastaw do 
edycji : 

 

Ikona zamknięcia okna 

Przyciski TAK/NIE umożliwiają pobra-
nie (bądź nie) aktualnych nastaw z 

zabezpieczenia. 

Okno typu uruchomio-
nego zespołu – brak 

możliwości edycji przez 
użytkownika 

Ikona Konfiguruj 
– otwiera okno 
Konfiguratora 

(brak możliwości 
edycji z poziomu 
użytkownika) Peł-
ny opis patrz p. 

2.4.2 

Tryb Synchro – jego włą-
czenie powoduje przesłanie 
do urządzenia pojedynczej 
nastawy zaraz po jej wpro-
wadzeniu 

Okno wyboru podstawowego 
i rezerwowego zestawu 

nastaw (opcje dostępne po 

naciśnięciu przycisku ▼): 
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Rys. 2.6. Opis menu głównego okna  „Nastawy; ON-line” zabezpieczeń mZAZ 

 

Oprócz menu głównego opisanego powyżej w oknie Nastawy ON-line z lewej strony widoczne są 
dwie zakładki: Opis konfiguracji i Nastawy związanych z funkcjami urządzenia, które zostały opisa-
ne  poniżej. 

 

Opis konfiguracji – w oknie tym wyświetlana jest nazwa konfiguracji aktualnie znajdująca 

się w urządzeniu mZAZ oraz jej tekstowy opis. Nazwa konfiguracji zawarta w polu Parametr wy-
świetlana jest na wyświetlaczu LCD (OLED) urządzenia na ekranie zgłoszeniowym. 

 

 

Rys. 2.7. Zakładka  „Opis konfiguracji” zabezpieczenia mZAZ 

 

 

 

 

pojawia się okno z informa-
cją o zmianach w plikach 

nastaw  
z pytaniem o ich akceptacje. 

 Po akceptacji zmian poja-
wia się okno weryfikacji 

uprawnień, w którym należy 
podać aktualne hasło cy-
frowe zabezpieczenia (ha-

sło numeryczne  
z zakresu 0...99999999).  

 Po wybraniu opcji Wyślij  
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   Nastawy – w oknie tym zostaje wyświetlona aktualna lista nastaw poszczególnych funkcji 

wchodzących w skład danego mZAZ, z możliwością ich edycji. Jest to okno dynamiczne zależne 
od jego konfiguracji. Dla danych funkcji możliwe jest niezależne wprowadzenie czterech zestawów                  
nastaw oraz możliwa jest edycja ich parametrów. Istnieje możliwość dowolnego konfigurowania                 
zestawu funkcji spośród dostępnych w urządzeniu. Funkcje są podzielone na grupy                        
funkcjonalne  takie jak np. wejścia analogowe, wejścia dwustanowe, pomiary, sygnalizacja itd.. 

 

 

 



  











   

































   

  















Rys. 2.8. Zakładka „Nastawy” 

 

 

Pola wyciemnione zawierają                   
parametry skonfigurowane                

tylko do odczytu – brak                    
możliwości edycji dla użytkownika.  

 

 

Możliwość edycji edytowanego 
parametru wybranej funkcji za-
bezpieczenia po dwukrotnym 

kliknięciu lewym klawiszem my-
szy.  

 

 

Możliwość edycji czterech 
zestawów nastaw. 

 

Sposób wyświetlania 
parametrów, które mają 

wspólną nastawę dla 
wszystkich 4 zestawów.  

 

 

Kliknięcie myszą na [+] powoduję 
wyświetlenie zawartości grupy a 

[-] schowanie.  
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2.4.2. Konfigurator 

Okno konfiguratora umożliwia użytkownikowi podgląd konfiguracji wprowadzonej do urządzenia 
oraz ograniczonej edycji części konfiguracji, która została udostępniona przez producenta        
(standardowo możliwość edycji wyjść przekaźnikowych). Okno konfiguratora umożliwia również 
użytkownikowi dodanie własnej logiki  do struktury w postaci bramek  (dostępne funkcje logiczne: 
AND – iloczyn logiczny, OR – suma logiczna, XOR - alternatywa, tz – opóźnienie zadziałania, tp – 
opóźnienie  powrotu, ti – generator impulsu ) i wykorzystanie udostępnionych sygnałów logicznych 
(w postaci wejść i wyjść binarnych) do modyfikacji struktury w zakresie udostępnionym przez kon-
struktora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

   

 

 

Rys. 2.9. Okno Konfiguratora z wczytaną konfiguracją mZAZ-NET (model M) 

Dla użytkownika przewidziano standardowo możliwość edycji konfiguracji  grupy „Wyjścia”.  

Na rys. 2.11 pokazano sposób edycji zawartości grupy Wyjścia  – Wyjścia dwustanowe przekaźników wykonaw-
czych. Edytować można stan wyjść przekaźników S1 do S7 oraz  parametr funkcji t_imp.  Zmienić można                       
domyślnie przyporządkowane wyjście bramki logicznej sterującej danym wejściem przekaźnikowym na dowolnie 
inne wyjście binarne dostępne w oknie wyboru. Dostępną listę wyboru przedstawia rys. 2.10. 

   Rys. 2.10. Okno Konfiguratora - lista wyboru wyjść binarnych.       

Możliwość wyboru 
sposobu wyświetla-

nia konfiguracji:  
wg porządku funkcji, 
wg klas funkcji lub 
wg hierarchii grup 

oraz wg mapy            
adresów 

 

Okno z listą funkcji 
wczytanej konfiguracji  

 

Opcja dodawania funkcji 
logicznych do konfiguracji  

 

Opcja usuwania wcześniej 
dodanych przez użytkownika 

funkcji logicznych z konfigura-
cji  

 

Grupa Wyjścia  
udostępniona 

do edycji 
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Rys. 2.11. Okno Konfiguratora – przykład edycji stanu wyjścia. 

Dostępna lista sygnałów binarnych możliwych do skonfigurowania jest zależna od konfiguracji  i standardowo, dla 

mZAZ-NET (model M),  jest ona następująca : 

● Bez grupy 

 „0” – stała wartość logiczna 0 

 „1” – stała wartość logiczna 1 

● Wejścia binarne 

o ST1 – Wejście sterujące ST1 -> stan wejścia 

o ST2 – Wejście sterujące ST2 -> stan wejścia 

o ST3 – Wejście sterujące ST3 -> stan wejścia 

o ST4 – Wejście sterujące ST4 -> stan wejścia 

o ST5 – Wejście sterujące ST5 -> stan wejścia 

o ST6 – Wejście sterujące ST6 -> stan wejścia 

o mZAZ-ON – Polecenie ustawienia urządzenia w stan ON -> stan wejścia 

o mZAZ-OFF – Polecenie ustawienia urządzenia w stan OFF -> stan wejścia 

o mZAZ-TEST – Polecenie ustawienia urządzenia w stan TEST -> stan wejścia 

o KAS. ARZ – Kasowanie zawartości rejestratora zdarzeń -> stan wejścia 

o KAS. WWZ – Kasowanie sygnalizacji zakłóceniowej -> stan wejścia 

o KAS. MCP. – Kasowanie modelu cieplnego -> stan wejścia 

● Przekaźniki  

o I>_1 – Funkcja nadprądowa niezależna, stopień 1 -> Wyłączenie, Zadziałanie, Pobudzenie,                           
Pobudzenie od wejścia 1, Pobudzenie od wejścia 2, Pobudzenie od wejścia 3 

o I>_2 – Funkcja nadprądowa niezależna, stopień 2 -> Wyłączenie, Zadziałanie, Pobudzenie,                   
Pobudzenie od wejścia 1, Pobudzenie od wejścia 2, Pobudzenie od wejścia 3 

o I>_3 – Funkcja nadprądowa niezależna, stopień 3 -> Wyłączenie, Zadziałanie, Pobudzenie,                     
Pobudzenie od wejścia 1, Pobudzenie od wejścia 2, Pobudzenie od wejścia 3 

o Ip2> – Funkcja  nadprądowa zależna -> Wyłączenie, Zadziałanie, Pobudzenie, Pobudzenie                     
odliczania czasu 

Po dwukrotnym kliknięciu myszą                              
w zaznaczoną linię pojawia się poniższe   

okno z listą dostępnych sygnałów                          
binarnych z podświetlonym aktualnie                    

wybranym sygnałem. 

 

Pola szare oznaczają że funk-
cje są tylko do odczytu (moż-
na podglądnąć ustawienia ale 

nie można nic zmienić) 
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o Ic> – Funkcja nadprądowa z modelem cieplnym (49M) -> Wyłączenie, Zadziałanie, Pobudzenie,      
Blokada zadziałania 

o I2> – Funkcja nadprądowa składowej przeciwnej -> Wyłączenie, Zadziałanie, Pobudzenie 

o IM< – Funkcja podprądowa od pracy jałowej silnika -> Wyłączenie, Zadziałanie, Pobudzenie,   

Pobudzenie od wejścia 1, Pobudzenie od wejścia 2, Pobudzenie od wejścia 3 

o DM – Detekcja stanu pracy silnika -> Stop, Rozruch, Praca 

o ITR0> – Funkcja nadprądowa od załączenia silnika na zablokowany silnik -> Wyłączenie, Zadziała-
nie, Pobudzenie, Pobudzenie od wejścia 1, Pobudzenie od wejścia 2, Pobudzenie od wejścia 3 

o ITR1> – Funkcja nadprądowa od wydłużonego rozruchu silnika -> Wyłączenie, Zadziałanie,                   
Pobudzenie, Blokada załączenia silnika 

o ITR2> – Funkcja nadprądowa od wielokrotnych rozruchów silnika -> Zadziałanie, Blokada załączenia 
silnika 

o IU> – Funkcja nadprądowa od utyku wirnika silnika -> Wyłączenie, Zadziałanie, Pobudzenie, Blokada 
załączenia silnika 

o U>_1 – Funkcja nadnapięciowa trójfazowa, stopień 1 -> Wyłączenie, Zadziałanie, Pobudzenie,                           
Pobudzenie od wejścia 1, Pobudzenie od wejścia 2, Pobudzenie od wejścia 3 

o U>_2 – Funkcja nadnapięciowa trójfazowa, stopień 2 -> Wyłączenie, Zadziałanie, Pobudzenie,                           
Pobudzenie od wejścia 1, Pobudzenie od wejścia 2, Pobudzenie od wejścia 3 

o U<_1 – Funkcja podnapięciowa trójfazowa, stopień 1 -> Wyłączenie, Zadziałanie, Pobudzenie,                           
Pobudzenie od wejścia 1, Pobudzenie od wejścia 2, Pobudzenie od wejścia 3 

o U<_2 – Funkcja podnapięciowa trójfazowa, stopień 2 -> Wyłączenie, Zadziałanie, Pobudzenie,                           
Pobudzenie od wejścia 1, Pobudzenie od wejścia 2, Pobudzenie od wejścia 3 

o Io>_1 – Funkcja nadprądowa ziemnozwarciowa, stopień 1 -> Wyłączenie, Zadziałanie, Pobudzenie 

o Io>_2 – Funkcja nadprądowa ziemnozwarciowa, stopień 2 -> Wyłączenie, Zadziałanie, Pobudzenie 

o Uo>_1 – Funkcja nadnapięciowa napięcia Uo -> Wyłączenie, Zadziałanie, Pobudzenie,                            

o Z1 – zabezpieczenie zewnętrzne Z1 -> Wyłączenie, Zadziałanie, Pobudzenie 

o Z2 – zabezpieczenie zewnętrzne Z2 -> Wyłączenie, Zadziałanie, Pobudzenie 

● Logika 

o S1 – Sterowanie przekaźnikiem wykonawczym S1 -> Wyjście bramki 

o S2 – Sterowanie przekaźnikiem wykonawczym S2 -> Wyjście bramki 

o S3 – Sterowanie przekaźnikiem wykonawczym S3 -> Wyjście bramki 

o S4 – Sterowanie przekaźnikiem wykonawczym S4 -> Wyjście bramki 

o S5 – Sterowanie przekaźnikiem wykonawczym S5 -> Wyjście bramki 

o S6 – Sterowanie przekaźnikiem wykonawczym S6 -> Wyjście bramki 

o S7 – Sterowanie przekaźnikiem wykonawczym S7 -> Wyjście bramki 

o timp – Minimalny czas trwania impulsu wyłącz -> Wyjście bramki 

o ZZ_Liczniki – Zadziałanie – suma logiczna zadziałania liczników -> Wyjście bramki 

o PKW_P – Pobudzenie licznika PKW -> Wyjście bramki 

o PKW_Z – Zadziałanie licznika PKW -> Wyjście bramki 

o tz_PKW – Opóźnienie zadziałania licznika PKW -> Wyjście bramki 

o Kas.WWZ – Kasowanie sygnalizacji wewnętrznej -> Wyjście bramki 

o MUX1 – Przełączenie wejścia na wybrane nastawą wyjście -> Wyjście nr 1,2,3,4,5,6,7,8 

o MUX2 – Przełączenie wejścia na wybrane nastawą wyjście -> Wyjście nr 1,2,3,4,5,6,7,8 

o BLOKADA – Suma logiczna wejść BL1 i BL2 -> Wyjście bramki 

● Wyjścia binarne 

o PKW1 – Licznik prądu kumulowanego wyłącznika – wejście I1 -> Przekroczenie nastawionej wartości 
progowej 

o PKW2 – Licznik prądu kumulowanego wyłącznika – wejście I2 -> Przekroczenie nastawionej wartości 
progowej 

o PKW3 – Licznik prądu kumulowanego wyłącznika – wejście I3 -> Przekroczenie nastawionej wartości 
progowej 

o L_Z> – Licznik zadziałania programowalny -> Przekroczenie nastawionej wartości progowej 

o mZAZ-ON – Przekaźnik w stanie ON -> Stan wyjścia 

o mZAZ-OFF – Przekaźnik w stanie OFF -> Stan wyjścia 

o mZAZ-TEST – Przekaźnik w stanie TESTY -> Stan wyjścia 
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Na rys 2.12 przedstawiono przykład dodawania własnej funkcji logicznej (na przykładzie bramki AND) do kon-
figuracji. Nazwę oraz opis nowej bramki można edytować. Nazwa może zawierać maksymalnie 16                 
znaków a opis 64 znaki. Bramki są 8 – wejściowe. Jeżeli istniałaby konieczność skonfigurowania funkcji                    
o większej liczbie wejść, należy bramki połączyć kaskadowo (wyjście pierwszej bramki podłączyć do wejścia 
pierwszego następnej bramki tego samego typu itd.). Nazwa dodanej nowej funkcji logicznej pojawia się na li-
ście sygnałów binarnych na końcu grupy „Logika” i może być wykorzystana w konfiguracji. Dodanie funkcji 
czasowej do konfiguracji spowoduje pojawienie się jej w nastawach (możliwość nastawy czasu). Wejścia                    
i wyjścia funkcji logicznych można ustawić jako zanegowane. Ilość możliwych do dodania funkcji logicznych 
zależy od wielkości konfiguracji bazowej (fabrycznej) oraz od miejsca w pamięci urządzenia lub wielkości     
obciążenia czasu procesora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2.12. Okno Konfiguratora – przykład dodawania bramki logicznej. 

 

 

2.4.3. Zegar czasu rzeczywistego 

Funkcja synchronizacji czasu Zegar czasu rzeczywistego, pozwala użytkownikowi na sterowanie 
czasem wewnętrznym (wraz z datą) poszczególnych zabezpieczeń. Po uruchomieniu tej funkcji 

otwierane jest okno Czas rzeczywisty, w którym użytkownik aby dokonać zmian musi podać                  
cyfrowe hasło dostępu. Funkcja umożliwia użytkownikowi dokonanie następujących operacji: 

 ustawić w panelu Czas urządzenia czas i datę, a następnie przesłać je do urządzenia – 

     przycisk Ustaw czas; 

 zsynchronizować czas urządzenia z zegarem systemu komputerowego użytkownika – 

     przycisk Synchronizuj z PC. 

 

 

 

Dodana nowa bramka lo-
giczna typu AND – pojawia 

się na końcu listy grup.  
Nazwę oraz opis bramki 

można edytować po dwu-
krotnym kliknięciu w odpo-

wiednie pole 

 

Możliwość skonfigurowania 
ośmiu sygnałów binarnych 

na wejścia bramki – poprzez 
dwukrotne kliknięcie w pole 
po prawej stronie i wyboru z 

okna listy sygnału. Lista 
dostępnych sygnałów binar-
nych została przedstawiona 

powyżej.  

 

Sygnał wyjścia nowej bramki 
„AND” pojawi się na liście 

wyboru sygnałów binarnych 
w grupie „Logika”  
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Rys. 2.13. Okno „Synchronizacja czasu zabezpieczeń” 

2.4.4. Zmiana hasła dostępu 

Opcja ta pozwala użytkownikowi na zmianę hasła dostępu do urządzeń (jest to hasło cyfrowe z za-
kresu 0...99999999, zapisane w urządzeniu), pod warunkiem znajomości dotychczasowego hasła. 
Użytkownik wybiera sam poziom uprawnień spośród dostępnych tzn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2.14. Okno „Zmiana hasła dostępu” 

Po wcześniejszym odblokowaniu  
dostępne są opcje w panelu 

Czas urządzenia 

Okno dostępowe ważnych 
funkcji zabezpieczenia. 

Uruchamiając Zegar czasu 
rzeczywistego przechodzi-

my do okna konfiguracji 
Czas rzeczywisty 

Opcja Odblokuj powoduje 
wyświetlenie okna Weryfi-

kacja uprawnień 

0 - Nastawy i sterowanie 
1 – Konfiguracja (zapis konfiguracji do urządzenia ) 
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2.5. Opcja – „Wartości bieżące” 

Opcja ta udostępnia użytkownikowi możliwość                         
monitorowania wartości pomiarów i wszystkich statusów 
zabezpieczenia. Jest platformą wspólną dla poszczegól-
nych urządzeń jednak w zależności od obsługiwanego 
urządzenia występują opcje charakterystyczne jedynie dla 
tego urządzenia, w szczególności dotyczy to opcji                    
„Status”. Opcja ta jest dostępna tylko w trybie on-line. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2.15. Elementy opcji „Wartości bieżące” 

2.5.1. Status  

Opcja umożliwia użytkownikowi monitorowanie stanu zabezpieczenia w zakresie: 

 sygnalizacji optycznej wewnętrznych wskaźników zadziałania WWZ (diody LED ) 

 stanu ważniejszych funkcji, kontrolujących pracę zabezpieczenia tj. pobudzenie, zadziała-
nie, praca normalna, blokada, itp. 

 podgląd stanu wejść lub wyjść zewnętrznych,  

 podgląd wartości poszczególnych liczników (np. PKW, liczników zadziałania). 

Ilość i rodzaj prezentowanych w oknie funkcji zależy od konfiguracji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2.16. Ogólne okno opcji „Status” 

Opcja Wstrzymaj/Wznów 
umożliwiająca wybór czę-

stości odczytu danych 
zabezpieczenia. 

Zawartość okna zależy od 
wybranej po lewej stronie 

zakładki 
 

Zapalone lampki sygnalizują 
stan zadziałania poszczegól-

nych sygnalizacji WWZ. 
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Rys. 2.17. Przykładowy wygląd zakładki  „Liczniki PKW” 

2.5.2. Pomiary 

Aplikacja umożliwia, w zakresie funkcji obsługi urządzeń, pomiary bieżących wielkości                             
elektrycznych, związanych z zabezpieczanym urządzeniem. Wartości bieżących wielkości                   

elektrycznych wyświetlane są w oknie Pomiary. 

Bieżące wielkości elektryczne, dotyczące zabezpieczanego urządzenia, prezentowane są poniżej. 

Lista mierzonych wielkości może być wyświetlana jako (dwa rodzaje): 

 wartości chwilowe mierzonych wielkości, aktualizowane w kolejnych cyklach pomiarowych 
(w odstępach ustawianych przez użytkownika); 

 wartości chwilowe mierzonych wielkości, wyświetlane w układzie tabelarycznym w funkcji 
czasu (w odstępach czasu ustawianych przez użytkownika). Ilość sygnałów wyświetlanych 
w tym trybie może być ustawiana przez użytkownika za pomocą menu kontekstowego, 
uruchamianego prawym przyciskiem myszki gdy kursor znajduje się  
w obszarze okna. 

 

 

Pomiary bieżące, prezentowane w trybie Lista mierzonych wielkości (obydwa rodzaje), mogą być 
drukowane lub eksportowane do pliku tekstowego.  

W celu uzyskania wydruku należy wybrać opcję Drukuj (przycisk  w oknie), a następnie po-
stępować analogicznie jak we wszystkich funkcjach aplikacji umożliwiających wydruk (patrz punkt 
2.9). Aby zapisać wyniki pomiarów do pliku, należy wybrać opcję Drukuj | Export do pliku… a na-
stępnie określić położenie i nazwę pliku docelowego. Opcje Drukuj i Export do pliku… nie wymaga-
ją zatrzymania pomiarów. 

 

W obrębie okna Wykres zmian mierzonych wielkości dostępne jest menu kontekstowe (prawy 
przycisk myszy), umożliwiające użytkownikowi: 

 wybieranie wielkości prezentowanych na wykresie; 

 generowanie wydruków (wraz z możliwością ustawiania parametrów wydruku);  
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Rys. 2.18. Pomiary wielkości bieżących 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opcja tworzenia wykresów zmian  
wielkości mierzonych. 

 

 

Opcja umożliwiająca zmianę 
sposobu wyświetlania pomiarów 

wielkości bieżących - układ 
podstawowy/układ tabela-

ryczny 

 

Opcja zmiany często-
tliwości odczytu da-
nych z urządzenia 

Wstrzymaj/ Wznów 
odczyt 

Opcja zmiany wyświetlanych wielkości. 
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2.6. Opcja – „Polecenia” 

W ramach tej opcji użytkownik może, pod warunkiem wprowadzenia aktualnego hasła, wysyłać 
określone polecenia do urządzenia. 

 

 

 

Rys. 2.19. Elementy opcji „Polecenia” 

Okno podobne do okna Wartości bieżące / Status. Opcja umożliwia użytkownikowi podgląd stanu 
wejść wirtualnych i sterujących oraz stanu liczników zabezpieczenia, podobnie jak w oknie Status. Ok-
no zależne od konfiguracji. W ramach tego okna istnieje możliwość wykonania następujących operacji: 

● kasowanie wskaźników optycznych na płycie czołowej zabezpieczenia (diody LED i wyświe-
tlacz LCD); 

● kasowanie modelu cieplnego; 

● kasowanie bufora rejestratora zdarzeń; 

● przełączenie urządzenia w stan TEST; 

● ustawienie urządzenia w stan ON; 

● ustawienie urządzenia w stan OFF; 

● Zerowanie lub ustawianie liczników; 

● Zerowanie lub ustawianie liczników PKW; 

● Zerowanie lub ustawianie liczników energii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2.20. Okno „Stan i sterowanie” – zakładka We. Sterujące 

 

Możliwość wysterowania wejść                  
binarnych sterujących po kliknięciu 

myszą na odpowiedni przycisk                       
i podaniu prawidłowego hasła. 
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Rys. 2.21. Okno „Stan i sterowanie” – zakładka Liczniki 

 

2.7. Opcja – „Rejestrator” 

Aplikacja umożliwia wizualizację zarejestrowanych zdarzeń obejmującą datę, nazwę zdarzenia itp.. 

Opcja rejestrator składa się z czterech następujących rejestratorów: 

● Rejestrator zdarzeń 

● Rejestrator zdarzeń systemowych 

● Rejestrator zakłóceń  

● Ostatnie pobudzenia (rejestrator ostatniego pobudzenia) 

 

 

 
                                                Rys. 2.22. Elementy opcji „Rejestrator” 

Opcja zeruje stan wszyst-
kich liczników w oknie 

Opcja – Wyślij, po podaniu prawidłowego 
hasła umożliwia wysłanie zmian do urzą-

dzenia 

 

Po dwukrotnym kliknięciu 
lewym klawiszem myszy 

pojawia się możliwość edycji 
stanu licznika 
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2.7.1. Rejestrator zdarzeń 

Jest to rejestrator sygnałów dwustanowych. Aplikacja zapewnia, w zakresie funkcji obsługi                
rejestratora zdarzeń, automatyczne pobieranie zapisów o nowych zdarzeniach i dopisywanie ich do 
dziennika zdarzeń ARZ. W dzienniku zdarzeń zgromadzone są rejestracje zdarzeń, jakie wystąpiły 
pomiędzy kolejnym kasowaniem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Rys. 2.23. Okno „Rejestrator zdarzeń” 

Po wybraniu opcji Zapisz zdarzenia w pliku pojawia się okno z dodatkowymi opcjami wyboru 
rys.2.16, w którym należy wybrać zakres zapisywanych zdarzeń. 

 

 

Rys. 2.24. Okno „Zapisz zdarzenia” 

Opcja umożliwiająca wyświetla-
nie zdarzeń za okres: 

 
 

Opcja - 
Pokaż 

pierwsze 
nowe 

zdarzenie 

Opcja akceptacji nowych zapisów 
w dzienniku zdarzeń (nowo ode-
brane zdarzenia oznaczone są w 

dzienniku zdarzeń symbolem , 
zaś zdarzenia zaakceptowane – 

brak symbolu). 

Opcja zmiany 
częstości odczy-

tu danych  
z urządzenia 
Wstrzymaj/ 

Wznów odczyt 

Użytkownik najpierw wskazuje zdarzenie lub zdarzenia określające typ filtrowanych 
zdarzeń. Po naciśnięciu Filtruj w oknie Rejestrator zdarzeń wyświetlane są tylko 

zdarzenia typu identycznego jak wskazane zdarzenie lub zdarzenia. 

 

Opcja kasowanie archiwalnych zapisów 
w dzienniku zdarzeń. 

 

Opcja – wczytaj zdarzenia z pliku  

Opcja – zapisz zdarzenia w pliku  
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Przyciski  umożliwiają odczyt (import) z pliku oraz zapis (eksport) do pliku fragmentu lub 
całego dziennika zdarzeń. Zdarzenia można zapisać w kolejności od najstarszego do: 

● ostatniego (wszystkie zdarzenia), 

● wskazanego zdarzenia włącznie, 

● końca wybranego dnia. 

Przy zapisie zdarzeń dokonuje się wyboru, czy zapisywane zdarzenia mają być usunięte z dziennika 
zdarzeń. 
Opcja zapisu (eksportu) zdarzeń jest przeznaczona do archiwizacji zdarzeń, jeżeli ich ilość wpływa     
negatywnie na szybkość pracy komputera przy przeglądaniu bardzo dużych ilości zdarzeń.  
 

Odczyt nie jest możliwy gdy data pierwszego zdarzenia jest wcześniejsza od ostatniego w dzienniku 
bieżącym. W tym przypadku, aby dokonać odczytu, konieczne jest wcześniejsze wyczyszczenie                
rejestratora.  
 

Zawartości  dziennika  zdarzeń  mogą być drukowane lub eksportowane do pliku tekstowego. 
Ustawianie parametrów wydruku analogicznie jak we wszystkich funkcjach aplikacji umożliwiają-
cych wydruk. Użytkownik może wybierać zdarzenia przeznaczone do wydruku – postępowanie 
zgodnie z zasadami, stosowanymi w środowisku Windows: 

 zaznaczanie bloku zdarzeń: lewy przycisk myszy, przy wciśniętym klawiszu <Shift>; 

 dowolny wybór pojedynczych zdarzeń: lewy przycisk myszy, przy wciśniętym klawiszu 

<Ctrl>; 

 

Symbol wraz z opisem oznacza błąd danego zdarzenia. Występują trzy rodzaje błędów:  
 

● TimeErr – błąd czasu wczytanego zdarzenia. Pojawia się gdy wczytane zdarzenie ma datę lub 
godzinę wcześniejszą od poprzedniego. Może być to spowodowane przestawieniem zegara 
czasu rzeczywistego (np.: synchronizacja, przejście z czasu letniego na zimowy). 

● MSecErr – błąd milisekund. Pojawia się w przypadku, gdy parametr zdarzenia określający mi-
lisekundę wystąpienia zdarzenia ma wartość większą niż 999. 

2.7.2. Rejestrator zdarzeń systemowych 

Opcje tej aplikacji są identyczne jak opisane wyżej dla Rejestratora zdarzeń. Rejestruje on zdarze-
nia związane z działaniem samego urządzenia, a wiec brak lub błąd konfiguracji, włączenie i wyłą-
czenie napięcia zasilającego, odstawienie urządzenia, reset urządzenia, kasowanie liczników, ka-
sowanie rejestratorów  itp. Pełna lista zdarzeń systemowych jest  opisana DTR. 

2.7.3. Rejestrator zakłóceń 

Opcja ta przeznaczona jest do obsługi rejestratora zakłóceń  w zakresie następujących funkcji: 

 sprawdzanie zawartości rejestratora; 

 pobieranie plików rejestracji na polecenie użytkownika;  

 uruchamianie edytora rejestracji zakłóceń RejZak (funkcja autonomiczna aplikacji) i edycja 
pliku rejestracji: 

 ostatnio odczytanej – ikona ; 

 wybranej, po rozwinięciu listy przyciskiem ▼; 

 zatrzymywanie/wznawianie odczytu rejestracji (ikony:  /  –Wstrzymaj/Wznów); 

 ustawianie częstości odczytu w zakresie 1s ÷ 60s (domyślnie – 1s). 
 

Po uruchomieniu aplikacji w oknie głównym zostaje wyświetlona aktualna liczba plików rejestracji 
gotowych do pobrania z urządzenia (maksymalnie 4 pliki). 
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Rys. 2.25. Okno „Rejestratora zakłóceń” 

 

2.7.4. Ostatnie pobudzenie 

Opcja umożliwiająca użytkownikowi podgląd parametrów ostatnich zakłóceń zarejestrowanych przez 
zabezpieczenie mZAZ. Czas trwania zakłócenia to czas od pobudzenia odpowiedniego zabezpiecze-
nia do zaniku pobudzenia (prądu, napięcia lub częstotliwości) jeżeli nastąpiło zadziałanie. Zakłócenie 
jest zapisywane do rejestratora jeżeli wystąpiło zadziałanie zabezpieczenia i dopiero po zaniku pobu-
dzenia. 
 
 
 

Naciśnięcie przycisku ▼ powoduje wyświetlenie listy pobranych plików 
rejestracji z bieżącej sesji, np.: 

 
 

a po wybraniu pliku rejestracji automatyczne przejście do okna edytora 
rejestracji zakłóceń. 

Wciśnięcie opcji - Wykres  otwiera 
ostatnio pobrany plik rejestracji w oknie 

edytora rejestracji zakłóceń. 

 

Wciśnięcie opcji - Pobierz   
pobiera zaznaczony plik                

(lub pliki) i automatycznie 
otwiera w oknie edytora                

rejestracji zakłóceń RejZak. 

 

Okno wyświetla listę plików 
rejestracji zarejestrowanych        

w urządzeniu wraz z datą 
rejestracji oraz rozmiarem 

pliku.  
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Rys. 2.26. Okno  Rejestratora „ostatnie pobudzenia” 

2.8. Opcja – „Testy” 

Aplikacja umożliwia użytkownikowi testowanie obsługiwanych urządzeń w postaci testów wejść  
i wyjść dwustanowych (po uprzednim wysterowaniu urządzenia w stan TEST – z menu 
POLECENIA) . 
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           Rys. 2.27. Elementy opcji „Testy” 

2.8.1. Testy funkcjonalne. 

Po otwarciu okna Testy funkcjonalne zabezpieczenie pozostaje nadal w stanie normalnej pracy,  
a użytkownik może obserwować stany wejść i wyjść. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2.28. Okno „Testy funkcjonalne” 

UWAGA!!!  PODCZAS TESTÓW WEJŚCIA I WYJŚCIA ZESPÓŁ PRZESTAJE CHRONIĆ OBIEKT –    
                   poprzedzenie komunikatem. 

2.8.2. Serwis. 

Opcja serwis służy do utworzenia pliku serwisowego zawierającego najważniejsze informacje  
o stanie zabezpieczenia. Plik jest w postaci zaszyfrowanej.  

W przypadku zapomnienia hasła dostępu do zabezpieczenia, należy utworzyć plik serwiso-

wy (opcja – Testy|Serwis ) zapisać na dysku i wysłać do producenta w celu odczytania ha-

sła.  

Zakładki 
umożliwiające 
przełączenie 
się między 

stanem wejść 
i wyjść. 

Podgląd stanu  diod w 
zabezpieczeniu  

Możliwość włączenia lub wyłą-
czenia diod po kliknięciu myszą 

na odpowiedni przycisk i podaniu 
prawidłowego hasła. 
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Plik serwisowy można również wykorzystać do przesłania wszystkich rejestracji jakie znajdują się w 
zabezpieczeniu. Przykładowa nazwa pliku serwisowego: S{2018.12.17-06.57.29}.c2v. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

   

 

 

Rys. 2.29. Okno „Plik serwisowy” 

 

2.9. Opis opcji Drukowanie. 

 

Opcja Drukuj jest funkcją w menu Nastawy , Pomiary oraz  Rejestrator. Bezpośrednie wciśnięcie 

przycisku rozwija menu zależne od miejsca występowania opcji Drukuj. W skład menu wchodzą 

podgrupy oznaczone symbolami od ÷.

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2.30. Opcja Drukuj w oknie „Nastawy” , „Pomiary”  i w oknie „Rejestrator” 

 

Podgląd wydruku  - umożliwia podgląd dokumentu przed wydrukiem. Wygląd wydruku jest 

ustawiany w Ustawieniach wydruku (patrz Instrukcja obsługi „System Monitoringu i Sterowania – 

SMiS” (instalacja i konfiguracja programu)). 

Drukuj – okno ustawień parametrów drukarki i właściwości samego wydruku (jakości wydruku, 
ustawień strony, itp.). Jest to standardowe okno pakietu Windows (patrz Instrukcja obsługi „System 

Monitoringu i Sterowania – SMiS” (instalacja i konfiguracja programu)). 

Ustawienia wydruku – umożliwia tworzenie własnego szablonu prezentowanego wydruku                

(Instrukcja obsługi „System Monitoringu i Sterowania – SMiS” (instalacja i konfiguracja programu)). 
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      Rys. 2.31. Ustawienia wydruku 

 

Export do pliku – umożliwia wysłanie raportu do pliku tekstowego (Raport.txt) 

Otwieranie i przeglądanie zapisanego pliku jest możliwe z dowolnego edytora tekstu. Plik z danymi 
po otwarciu  ma  przykładowy wygląd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Rys. 2.32. Zapis do pliku tekstowego 

 

 

W oknie wpisujemy nazwę pliku do 
którego mają być zapisane dane 
oraz lokalizację zapisu w postaci 

ścieżki dostępu. Dalej zatwierdzamy 
przyciskiem Zapisz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.  

1.1.2.  

1.1.3.  
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Rys. 2.33. Przykładowy plik raportu 

 
 
 
 
Uwagi na temat funkcjonowania programu obsługi oraz niniejszego opisu należy zgłaszać na adres producenta: 

 

      
    Adres producenta: 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

KONIEC 

 
 

 

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