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Zastosowanie 
 

iZAZ-INJ wraz z układem zabezpieczającym iZAZ-INT jest stosowany do realizacji 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego, obejmującego 100% długości uzwojeń stojana generatora. 
Układ jest przeznaczony dla generatorów, które są połączone z siecią za pośrednictwem 
transformatora blokowego, natomiast ich punkt neutralny jest uziemiony poprzez rezystor.  
 

Zasada działania 
 

Pomiędzy rezystor uziemiający punkt neutralny generatora a potencjał ziemi, za 
pośrednictwem układu zabezpieczającego iZAZ-INT, jest włączany generator pomocniczego sygnału 
pomiarowego, umieszczony w zespole iZAZ-INJ. Sygnał pomiarowy jest przebiegiem  prostokątnym o 
stałej amplitudzie i częstotliwości stanowiącej ¼ częstotliwości napięcia międzyfazowego. W zakresie 
częstotliwości od 40 do 60 Hz częstotliwość przebiegu pomiarowego jest modyfikowana nadążnie, 
zgodnie ze zmianami częstotliwości podstawowej, czyli zmienia się w zakresie od 10 do 15 Hz. W 
innych warunkach przebieg pomiarowy ma częstotliwość 12,5 Hz lub działanie generatora jest 
blokowane. Źródło sygnału pomiarowego ma małą impedancję, uzyskaną przez dołączenie dużych 
pojemności, dzięki czemu duża wartość prądu o częstotliwości sieciowej pojawiająca się przy 
zwarciach doziemnych powstających w pobliżu zacisków generatora, praktycznie nie zmienia wartości 
amplitudy sygnału oraz nie powoduje uszkodzenia układu. iZAZ-INT jest z jednej strony 
zabezpieczeniem układu pomiarowego przed ewentualnymi przepięciami, z drugiej zaś zapewnia 
połączenie z potencjałem ziemi rezystora uziemiającego punkt neutralny generatora w przypadku, gdy 
iZAZ-INJ jest wyłączony, bądź występują zakłócenia w jego pracy. O częstotliwości sygnału 
pomiarowego decyduje układ sterujący w iZAZ-INJ. Częstotliwość ta jest modyfikowana zgodnie z 
aktualną wartością częstotliwości podstawowej, co ma zapewnić poprawną pracę układu pomiarowo 
filtrującego, którego zadaniem jest pomiar prądu stałego IINJ, odrębnie dla każdego spolaryzowania  
napięciem (+U i -U) oraz tłumienie: składowej przejściowej prądu ładowania pojemności doziemnych 
generatora, prądu o częstotliwości sieciowej i prądu trzeciej harmonicznej. 
W stanie normalnym prąd ten jest bardzo mały i zależy od pojemności doziemnej (upływności) układu 
oraz od dużej, w stanie normalnym, rezystancji izolacji stojana. Jeśli wartość rezystancji izolacji 
stojana obniży się lub jeśli pojawi się zwarcie doziemne, prąd odpowiednio wzrośnie. Zmiana 
natężenia prądu  IINJ   zależy od rezystancji izolacji uzwojeń stojana generatora i może zostać 
wykorzystana jako kryterium działania zabezpieczenia. Pomiar rezystancji doziemnej uzwojenia 
stojana generatora jest realizowany w zespole iZAZ-INJ na podstawie pomiaru składowej stałej prądu 
przy różnych napięciach polaryzacji pomocniczego sygnału pomiarowego. Odfiltrowane składowe 
prądu, zarówno ta o częstotliwości podstawowej, jak i trzecia harmoniczna, są wykorzystywane do 
realizacji dodatkowych zabezpieczeń oraz określenia trybu pracy generatora sygnału pomiarowego.   
Zespół iZAZ-INJ do prawidłowej pracy wymaga doprowadzenia pomocniczego napięcia zasilającego 
220 V DC lub 230 V AC. Napięcie to jest źródłem zasilania części kontrolno-pomiarowej zespołu oraz 
układu zasilaczy, wykorzystywanych przy generowaniu pomocniczego sygnału pomiarowego.  
Dodatkowym napięciem doprowadzonym do zespołu jest napięcie sterowania wejść dwustanowych 
(220 V DC). Informacje doprowadzone do wejść dwustanowych układu są wykorzystywane przez 
część kontrolno-pomiarową, umożliwiając kasowanie sygnalizacji, zewnętrzne blokowanie generacji 
sygnału pomiarowego, a także określają stan stycznika w układzie iZAZ-INT.  
  

Sposób włączenia iZAZ-INJ i iZAZ-INT w obwód uziemienia punktu neutralnego generatora 
pokazany został na rys. 1.  
Poniżej zostały podane podstawowe dane techniczne układu, parametry nastawcze realizowanego z 
jego użyciem zabezpieczenia oraz opisano jego elementy składowe (diody sygnalizacyjne, wejścia 
dwustanowe, wyjścia przekaźnikowe). 
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Zabezpieczenia zespołu  
 
W zespole iZAZ-INJ są realizowane następujące zabezpieczenia:  
 
Tabela 1     

Lp. Nazwa zabezpieczenia TYP ANSI 

1.  Ziemnozwarciowe stojana 100% z injekcją, stopień 1 R<1 64S.1 

2.  Ziemnozwarciowe stojana 100% z injekcją, stopień 2 R<2 64S.2 

3.  Ziemnozwarciowe stojana 100% podprądowe 3h Io3h< 64S.3 

4.  Ziemnozwarciowe zerowoprądowe 3Io> 51N 
 

 
- dwustopniowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe stojana R<  
 
Zabezpieczenie mierzące rezystancję doziemną obwodów stojana generatora na podstawie pomiaru 
składowej stałej pomocniczego prądu pomiarowego o częstotliwości podharmonicznej wstrzykiwanego 
pomiędzy rezystor uziemiający punkt neutralny generatora a potencjał ziemi. Podstawowe parametry  
zabezpieczenia podano poniżej.  

Tabela nastawień 

Nastawa Opis Zakres nastawczy Wartość 
domyślna 

Rr1 Rezystancja rozruchowa stopnia sygnalizacyjnego (0,1 30,0)k co 0,1 k 10,0 k 

Rr2 Rezystancja rozruchowa stopnia wyłączającego (0,1 30,0)k co 0,1 k 1,0 k 

t1 Opóźnienie zadziałania członu sygnalizacyjnego (0,00300,00)s co 0,01 s 10,00 s 

t2 Opóźnienie zadziałania członu wyłączającego (0,00300,00)s co 0,01 s 1,00 s 

kp Współczynnik powrotu (1,102,00) co 0,01 1,20 

Rr Rezystancja rezystora uziemiającego punkt neutralny (0,10 5,00)k co 0,01 k 1,0 k 

Iorc 
Wartość rozruchowa prądu braku ciągłości w 
obwodzie pomiarowym 

(050)mA co 1mA 10 mA 

ON/OFF Aktywność funkcji  (ON / OFF) ON 

W1 Działanie na wyłączenie od pierwszego stopnia (ON / OFF) OFF 

W2 Działanie na wyłączenie od drugiego stopnia (ON / OFF) ON 

 
Parametry: 

Czas własny    tw  750 ms 

Dopuszczalny uchyb   δ% = 5% 1k  w zakresie (0 10)k 

δ% = 10% w zakresie (10 30)k

Dopuszczalny uchyb opóźnienia zadziałania δt% = 1% 750 ms 
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- zabezpieczenie podprądowe 3h  Io3h< 

 

Funkcja umożliwiająca detekcję doziemienia na podstawie pomiaru prądu 3h, przepływającego w 
układzie pomiarowym w normalnym trybie pracy wzbudzonego generatora. 

W przypadku obniżenia wartości prądu 3. harmonicznej poniżej nastawionej wartości następuje 
pobudzenie zabezpieczenia, a po nastawionym czasie zadziałanie. Funkcja ta może być stosowana 
jako rezerwowe kryterium, z ustawieniem opcjonalnym tylko sygnalizacji bądź wyłączenia. 

Kryterium to może być wykorzystywane tylko przy wzbudzonym generatorze, stąd funkcja jest 
aktywowana przy obecności napięcia międzyfazowego doprowadzonego do wejścia pomiarowego 
Uwe. Podstawowe parametry zabezpieczenia podano poniżej. 

 

Tabela nastawień 

Nastawa Opis 
Zakres 
nastawczy 

Wartość 
domyślna 

Ir3h Prąd rozruchowy (10300)mA co 1mA 30 mA 

tz Czas opóźnienia zadziałania (0,00300,00)s co 0,01 s 2,00 s 

kp współczynnik powrotu (1,012,00) co 0,01 1,202 

ON/OFF Aktywność funkcji (ON / OFF) ON 

WIo3h Działanie na wyłączenie (ON / OFF) OFF 

 
Parametry: 

Czas własny    tw  200 ms 

Napięcie aktywacji zabezpieczenia  Uakt =  0,8Uzn 10% 

Dopuszczalny uchyb    δ% = 10%  1mA 

Dopuszczalny uchyb opóźnienia zadziałania δt% = 1% 200 ms 
 

 

- zabezpieczenie ziemnozwarciowe zerowo-prądowe 3Io> 

 
Zabezpieczenie nadprądowe, kontrolujące składową podstawową prądu ziemnozwarciowego, której 
wartość, w przypadku wystąpienia doziemienia w układzie wyprowadzenia mocy generatora, zależy 
od  poziomu napięcia doziemienia i wartości rezystora uziemiającego. Podstawowe parametry 
zabezpieczenia podano poniżej. 

 

Tabela nastawień 

Nastawa Opis 
Zakres 
nastawczy 

Wartość 
domyślna 

3Ior Prąd rozruchowy (101000)mA co 1mA 100 mA 

tz Czas opóźnienia zadziałania (0,00300,00)s co 0,01 s 1,00 s 

kp współczynnik powrotu (0,500,99) co 0,01 0,80 

ON/OFF Aktywność funkcji (ON / OFF) ON 

W3Io Działanie na wyłączenie (ON / OFF) OFF 

 
Parametry: 

Czas własny    tw  200 ms 

Dopuszczalny uchyb    δ% = 5%  1mA 

Dopuszczalny uchyb opóźnienia zadziałania δt% = 1% 200 ms 
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Rejestratory 

Urządzenie wyposażone jest w trzy różne rejestratory, umożliwiające analizę działania zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego. 

Rejestrator zdarzeń – podstawowy rejestrator stanów, zapisywany w chronologicznym dzienniku 
zdarzeń z rozdzielczością 1 ms. Bufor okrężny pamięci o pojemności 500 zdarzeń. Rejestrowane są 
pobudzenia, odwzbudzenia oraz zadziałania zabezpieczeń, a także zmiany stanów wejść binarnych 
oraz inne zdarzenia generowane z wewnętrznej logiki.  

Rejestrator zadziałań – umożliwia analizę ilościową zakłóceń. Oprócz czasu wystąpienia zakłócenia, 
rejestrator ten zawiera informacje o granicznych parametrach sygnałów, jakie zostały zmierzone od 
momentu wystąpienia pobudzenia, do odwzbudzenia funkcji, po jej zadziałaniu. Typy i ilość 
rejestrowanych danych zależą od charakteru funkcji, np. dla zabezpieczenia nadprądowego są to czas 
trwania zakłócenia oraz maksymalna wartość prądu w tym czasie. Rejestrator zadziałań umożliwia 
szybką ocenę zjawiska, udostępniając informację o wielkościach kryterialnych, które towarzyszyły 
zakłóceniu. Daje to również możliwość weryfikacji nastawień. Wewnętrzny bufor okrężny umożliwia 
zapamiętanie 32 zapisów. 

Rejestrator zakłóceń – zestaw rejestratorów przebiegów analogowych i dwustanowych, z funkcją 
rejestratora kryterialnego, umożliwiający pełną analizę zjawisk zakłóceniowych.  
Standardowe ustawienia czasu przedbiegu, wybiegu oraz maksymalnego czasu rejestracji 
umożliwiają odpowiednie ukształtowanie okna zapisu interesującego nas zjawiska.  

 

Cechy funkcjonalne 
 

 Liczniki umożliwiające diagnostykę stanu pracy zabezpieczenia 
 

 Rejestrator zdarzeń 
 

 Rejestrator zadziałań 
 

 Rejestrator zakłóceń 
 

 2 wejścia pomiarowe  
 

 8 przekaźników wyjściowych 
 

 5 wejść dwustanowych  
 

 6 diod sygnalizacyjnych na panelu operatora 
 

 Rozbudowany system autokontroli z możliwością sygnalizacji ostrzeżeń 
 

 Zegar czasu rzeczywistego z możliwością synchronizacji 
 

 Komunikacja z komputerem PC lub systemem nadrzędnym poprzez interfejs RS-485 lub LAN 
(światłowodowy) oraz poprzez standardowe gniazdo USB na płycie czołowej 

 

 Panel operatora z czytelnym dotykowym kolorowym wyświetlaczem 3.2” oraz klawiaturą 
nawigacyjną 

 

 Standardowo dołączane oprogramowanie użytkowe iZAZ Tools 
 

 Technika cyfrowa zapewniająca wysoką stabilność, dokładność i pewność działania 
 

 Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem (zmiana nastaw)  
 

 Możliwość współpracy łączem światłowodowym z iZAZ400 lub iZAZ600 w zakresie 
przekazywania sygnałów pomiarowych i binarnych. 
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Program obsługi iZAZ Tools 
 

iZAZ Tools to oprogramowanie użytkowe, służące do obsługi rodziny urządzeń iZAZ przy pomocy komputera PC, 
pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows XP / VISTA / 7 / 8 / 10. 
 
Program umożliwia kompleksową obsługę urządzenia w zakresie konfigurowania i nastaw, z edycją konfiguracji 
w trybie graficznym, kontrolę stanu urządzenia i chronionego obiektu oraz sterowanie.  
 

 
 

Opcje dostępu do rejestratorów urządzenia pozwalają na diagnozowanie zjawisk zachodzących 
w chronionym obiekcie, łącznie z graficzną prezentacją i analizą plików rejestracji zakłóceń. 
 

Komunikacja z urządzeniem może odbywać się lokalnie poprzez port USB lub zdalnie poprzez: 
interfejs RS-485 lub LAN. Intuicyjny interfejs programu pozwala na uzyskanie, w prosty sposób, 
wszystkich informacji o urządzeniu i chronionym obiekcie, a także wprowadzanie zmian w nastawach 
bądź konfiguracji urządzenia, jeśli zajdzie taka potrzeba, z zachowaniem wielopoziomowej ochrony 
przed nieuprawnionym dostępem. 
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Elementy sygnalizacyjne na elewacji zespołu iZAZ-INJ 
 
PWR – dioda zielona sygnalizująca obecność pomocniczego napięcia zasilania  
L , S – diody zielone sygnalizujące stan pracy portu LAN  
 

Ponadto na elewacji zespołu umieszczony został panel operatora, wyposażony w 3 calowy 
wyświetlacz, klawiaturę nawigacyjną oraz sześć dedykowanych diod sygnalizacyjnych. Funkcje 
przypisane poszczególnym diodom przedstawiono w tabeli poniżej.  

 

Tabela 4    

 

Klawiatura 
Funkcje przypisane poszczególnym klawiszom klawiatury nawigacyjnej przedstawiono poniżej. 
 
 

 

 przejście do wybranego elementu menu 

 zatwierdzenie ustawionej wartości 

 przejście do funkcji edycji nastawy 

 

 przejście do nadrzędnego poziomu menu programu 

 przerwanie edycji wartości parametru z pominięciem wprowadzonych zmian 

 

 przemieszczanie kursora w lewo/prawo o jedną pozycję 

 

 wybór okienka w menu programu 

 ustawienie cyfry (0-9) w trakcie edycji nastawy 

 wybór wartości danego parametru spośród podanych opcji 
 
 
 
 

 kasowanie sygnalizacji 
 
 
 
 

 

Lp. Opis diody sygnalizacyjnej 

L1 OK  – zielona dioda   – sprawność układu zabezpieczeń 

L2 INJ.ON  – zielona dioda  – praca generatora sygnału pomiarowego 

L3 INJ.ERR  – czerwona dioda  – uszkodzenie w układzie generatora  

L4 BLOK – żółta dioda – blokada działania zabezpieczeń 

L5 POB   – żółta dioda  – pobudzenie zabezpieczeń 

L6 ZADZ – czerwona dioda  – zadziałanie zabezpieczeń 
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Wyświetlacz panelu operatora  
Wyświetlacz panelu operatora pozwala na prezentację podstawowych informacji o stanie pracy 
zespołu. 
 

Poza opisanymi wyżej elementami zespołu na jego płycie czołowej znajduje się listwa XG, 
służąca do podłączenia napięcia międzyfazowego generatora (XG/5, 6) oraz do wyprowadzenia 
pomocniczego sygnału pomiarowego (XG/1-2, 3-4).  
Napięcie międzyfazowe jest wykorzystywane do synchronizacji pracy układu pomiarowego oraz do 
adaptacji częstotliwości pomocniczego sygnału pomiarowego, generowanego przez iZAZ-INJ. 
Ponadto obecność tego napięcia, świadcząca o pracy generatora, jest warunkiem niezbędnym do 
uaktywnienia zabezpieczenia ziemnozwarciowego podprądowego, wykorzystującego 3. harmoniczną  
prądu zerowego.  

 
Uwagi montażowe  

 Wszelkie prace, związane z montażem zespołu iZAZ-INJ wraz z układem zabezpieczającym 
iZAZ-INT na obiekcie, należy wykonywać przy wyłączonym generatorze. Ponadto wyłączone muszą 
być wszystkie napięcia pomocnicze. Prace powinny być wykonywane przez osoby wykwalifikowane, 
posiadające niezbędne uprawnienia.  
Ze względu na zasadę działania wskazane jest zamontowanie poszczególnych elementów układu 
w pobliżu rezystora uziemiającego punkt neutralny generatora. Połączenia pomiędzy iZAZ-INJ a iZAZ-
INT należy traktować jako połączenia wewnętrzne zabezpieczenia, w związku z tym, ich długość nie 
może przekraczać 1m.  
Schemat połączeń zewnętrznych zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana z wykorzystaniem 
zespołu iZAZ-INJ przedstawiono na rys. 1.  
Po zainstalowaniu na tablicy zespołu iZAZ-INJ oraz iZAZ-INT należy wykonać połączenia między nimi, 
wykorzystując przewód o przekroju minimum 2,5 mm

2
 dla złącza XG oraz minimum 1 mm

2
 dla 

pozostałych złącz.  
Obwody napięć pomocniczych, zarówno zasilania jak i sterujące, należy do zabezpieczenia 
doprowadzić za pośrednictwem odpowiednio dobranych wyłączników nadprądowych.  
Śruby uziemiające iZAZ-INJ oraz iZAZ-INT należy połączyć z potencjałem ziemi przewodem 
o przekroju minimum 2,5 mm

2
 .  

 

Należy połączyć zacisk X1/1 iZAZ-INT z potencjałem ziemi, a następnie wyprowadzenie rezystora 
uziemiającego punkt neutralny generatora podłączyć do zacisku X1/4 układu iZAZ-INT.  
iZAZ-INT jest z jednej strony zabezpieczeniem układu pomiarowego przed ewentualnymi 
przepięciami, które mogą pojawić się podczas pracy generatora, z drugiej zaś zapewnia połączenie 
z potencjałem ziemi rezystora uziemiającego punkt neutralny generatora w przypadku, gdy iZAZ-INJ 
jest wyłączony, bądź występują zakłócenia w jego pracy.  
W przypadku, gdy na zaciskach układu zabezpieczającego iZAZ-INT pojawi się impuls napięciowy 
przekraczający ok. 150 V, zostaje włączony triak zwierający zaciski. Ponadto, w przypadku, gdy 
zespół iZAZ-INJ nie jest zasilany, bądź występują jakiekolwiek zakłócenia w jego pracy, np. brak 
któregoś z napięć generatora sygnału pomiarowego, jest odwzbudzany stycznik, znajdujący się w 
iZAZ-INT.  
 
UWAGA: Wejście TEST na zaciskach XG/2-3 powinno być nie podłączone w normalnym trybie pracy. 
Służy do wymuszania sygnału pomiarowego w celu testowania zabezpieczeń. 



K A R T A  K A T A L O G O W A  9  /  12 iZAZ-INJ 

  

2019-06-07 5000.51.04.00.Fx.001 

  

Ogólny schemat przyłączenia  

 

 
 

Rys. 1. Schemat połączeń zewnętrznych zabezpieczenia ziemnozwarciowego stojana z układem iZAZ-INJ. 
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Obwody wejściowe i wyjściowe 

Zaciski przyłączeniowe   

–  sprężynowe dla przewodów o przekroju do 4 mm
2
 dla złącz XG 

–  sprężynowe dla przewodów o przekroju do 2,5 mm
2
 dla złącz XO, XZ, XI 

 

(XG) - wejścia analogowe 

Dwa wejścia analogowe (Uwe, Iinj), służące do realizacji układu zabezpieczeń ziemnozwarciowych stojana 
generatora. 
 

(XI) - wejścia dwustanowe  

Pięć dedykowanych wejść dwustanowych, służących do kasowania sygnalizacji, blokady działania i generacji 
oraz informacji o stanie stycznika w układzie zabezpieczającym iZAZ-INT. 

Wejścia dwustanowe są pobudzane napięciem stałym o wartości zgodnej z sterowniczym napięciem zasilającym 
Usn.  

 

Tabela 2    

 

 

(COM1) - wejście portu szeregowego światłowodowego RS-485 

Port szeregowy RS-485, do komunikacji z dedykowanym zabezpieczeniem generatora iZAZ400 lub iZAZ600, 
umożliwiający wymianę informacji o stanie pracy zabezpieczenia, a także przekazywanie wartości mierzonych 
przez układ. 
 

(COM2) - wejście portu szeregowego przewodowego RS-485 

Port szeregowy RS-485 do lokalnej komunikacji z komputerem PC lub zdalnej komunikacji z systemem 
nadrzędnym, z protokołem MODBUS RTU, z optoizolacją 2 kV.  
 
(USB) - wejście portu USB  

Port USB - gniazdo typu B (USB 1.1) do lokalnej komunikacji z komputerem PC. Oprogramowanie użytkownika, 
standardowo dołączone do urządzenia, umożliwia lokalną komunikację w zakresie podobnym jak przez port RS-
485. 
 

(LAN) - wejście portu LAN światłowodowego 

Port LAN światłowodowy wielomodowy (820 nm – złącza ST), do lokalnej komunikacji z komputerem PC lub do 
zdalnej komunikacji z systemem nadrzędnym, z protokołem MODBUS TCP. 
 

(XG) - wyjście generatora wstrzykującego 

Generator sygnału pomiarowego o przebiegu  prostokątnym i częstotliwości stanowiącej ¼ aktualnej 
częstotliwości napięcia międzyfazowego, dołączonego do zacisków XG/5-6. Częstotliwość sygnału 
pomiarowego jest adaptowana do zmian częstotliwości zabezpieczanego generatora w zakresie od 40 
do 60 Hz. Poza tym zakresem sygnał pomiarowy ma częstotliwość 12,5 Hz. 
Sygnał pomiarowy jest wprowadzany pomiędzy uziemienie a rezystor uziemiający punkt neutralny 
generatora za pośrednictwem układu zabezpieczającego iZAZ-INT (Rys.1). 
 

Lp. Opis wejścia dwustanowego 
Zaciski 

Złącze XI 

I1 Kasowanie sygnalizacji 1-2 

I2 Blokada działania zabezpieczeń (przy załączonym układzie generacji) 1-3 

I3 Blokada układu generacji  1-4 

I4 Pobudzenie stycznika zabezpieczającego w iZAZ-INT 5-6 

I5 Rezerwa 7-8 
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(XO) - wyjścia przekaźnikowe  

Osiem wyjść przekaźnikowych dedykowanych przeznaczonych do sterowania i sygnalizacji stanu pracy 
zabezpieczenia. 
 

Tabela 3    

 

 
 
 
Zgodność z wymaganiami norm  
 

Urządzenie spełnia wymagania zasadnicze określone w dyrektywach: niskonapięciowej (LVD 
2014/35/UE) i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC 2014/30/WE), poprzez zgodność 
z normami: 

LVD: PN-EN 60255-27:2014-06  Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe.   

Część 27: Wymagania bezpieczeństwa wyrobu 

 
EMC:  PN-EN 60255-26:2014-01 Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe.  

Część 26: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej 
 

 PN-EN 60255-1: 2010 

 PN-EN 60255-151: 2010 

 PN-EN 60255-21-1: 1999 

 PN-EN 60255-21-2: 2000 

 PN-EN 60255-21-3: 1999 

 PN-EN 60255-22-5: 2005 

 

 PN-EN 60255-22-6: 2004 

 PN-EN 60255-22-7: 2005 

 PN-EN 60255-25:2002 

 PN-EN 60255-26:2014-01 

 PN-IEC 255-11-1994 

 

 PN-IEC 255-12-1994 

 PN-IEC 255-16-1997 

 PN-EN 60529:2003 

 PN-EN 61733-1999 

 PN-IEC 61810-2:2007 

Lp. Opis wyjścia przekaźnikowego 
Zaciski 

Złącze XO 

O1 Sterowanie załączeniem stycznika zabezpieczającego iZAZ-INT 1-2 

O2 Wyłączenie wyłącznika, tor 1 3-4 

O3 Wyłączenie wyłącznika, tor 2 5-6 

O4 Zadziałanie zabezpieczenia 7-8 

O5 Pobudzenie zabezpieczenia 8-9 

O6 Uszkodzenie w układzie generacji sygnału pomiarowego 10-11 

O7 Załączona generacja sygnału pomiarowego 11-12 

O8 Sprawność zabezpieczenia iZAZ-INJ 13-14-15 
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Dane techniczne 
Pomocnicze napięcie zasilające Upn 220 V DC / 230 V AC 

Zakres zmian pomocniczego napięcia zasilającego Up (0,81,1) Upn 

Pobór mocy w obwodzie pomocniczego napięcia zasilającego Up   50 W 
 

Pomocnicze napięcie sterujące wejść dwustanowych Usn 220 V DC 

Zakres zmian pomocniczego napięcia sterującego Us (0,81,1) Usn 

Pobór mocy w obwodzie pomocniczego napięcia sterującego Us   10 W 
Obwód wyjściowy generatora (Iinj) 
 - prąd generacji maksymalny (przy R=1000 Ohm) 100 mA 
 - napięcie generacji ±96 V 
 - maksymalny prąd pomiarowy  2 A 
 - częstotliwość generowanego sygnału 12,5 Hz ± 2,5Hz 
 
 
 

Obwody wejściowe napięciowe (Uwe) 
 - napięcie pomiarowe znamionowe Un 100 V  
 - maksymalne napięcie pomiarowe 120 V 
 - częstotliwość znamionowa fn 50 Hz 

 - pobór mocy przy U=Un  0,5 VA 
 - wytrzymałość cieplna (10 s) 1,50 Un 
 - wytrzymałość napięciowa długotrwała 1,20 Un 
 

Obwody wejściowe dwustanowe 
 - napięcie sterujące 220 V DC 

 - pobór mocy  1 W 
 

 
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu (składowej podstawowej 50Hz) 5% ± 1 mA 
Uchyb gwarantowany pomiaru prądu (3 harmonicznej 150Hz) 10% ± 1 mA 
 

Uchyb gwarantowany pomiaru rezystancji w zakresie (0 10)k (przy C<1µF)  5% 1 k   

Uchyb gwarantowany pomiaru rezystancji w zakresie (10 30)k (przy C<1µF)  10% 
 
Uchyb gwarantowany pomiaru napięcia  
 dla U=(0,76 ÷ 1,20) Un 0,5% 

 dla U=(0,10 ÷ 0,75) Un 2,5% 0,001 Un 

 

Uchyb gwarantowany pomiaru czasu opóźnienia zadziałania (R<) 1% 750 ms 

Uchyb gwarantowany pomiaru czasu opóźnienia zadziałania (Io3h<, 3Io>) 1% 200 ms 

Uchyb gwarantowany zegara wewnętrznego (bez synchronizacji) 1min/miesiąc 
 
 

Zdolność łączeniowa styków przekaźników wykonawczych 

  obciążalność prądowa trwała 6 A 

  moc łączeniowa w kategorii AC1 1500 VA / 250 V 

  otwieranie obwodu przy obciążeniu DC1: 28 V / 220 V 6 / 0,16 A 

  otwieranie obwodu przy obciążeniu indukcyjnym (L/R  40 ms) 0,1 A / 250 VDC 
 

Zakres temperatury pracy (253328) K, (-2055) C 

Zakres temperatury przechowywania (248343) K, (-2570) C 
 

Wilgotność względna  do 80% 

Wilgotność względna przy 56 dniach i temperaturze 40 C bez kondensacji do 95% 
 

Stopień ochrony  IP40 (zaciski IP20) 
 

Obudowa natablicowa 
Masa zespołu iZAZ-INJ 15 kg 
Wymiary (szerokość, wysokość, głębokość) iZAZ-INJ 249 / 249 / 165 mm 
Masa zabezpieczenia iZAZ-INT 2 kg 
Wymiary (szerokość, wysokość, głębokość) iZAZ-INT 90,2 / 138,2 / 145 mm   



 

 

 


