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1. UWAGI PRODUCENTA.
1.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa.
Ostrzeżenie

1.2.
Wykaz
przyjętych
Podczas
pracy
urządzenianorm
niektóre jego części mogą znajdować się pod niebezpiecznym
napięciem. Niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie urządzenia może
stwarzać zagrożenie dla osób obsługujących, grozi również uszkodzeniem urządzenia.
Montaż i obsługa urządzenia może być wykonywana jedynie przez odpowiednio
przeszkolony personel.
Właściwa i bezawaryjna praca urządzenia wymaga odpowiedniego transportu,
przechowywania, montażu, instalowania i uruchomienia, jak również prawidłowej obsługi,
konserwacji i serwisu.
Długość połączenia uziemiającego nie powinna przekraczać 3 m.

1.3. Wykaz przyjętych norm
Urządzenie, będące przedmiotem niniejszej instrukcji, zostało zaprojektowane i jest produkowane dla
zastosowań przemysłowych.
W procesie opracowania i produkcji przyjęto zgodność z normami, których spełnienie zapewnia
realizację założonych zasad i środków bezpieczeństwa, pod warunkiem przestrzegania przez
użytkownika wytycznych instalowania i uruchomienia oraz prowadzenia eksploatacji.
Urządzenie spełnia wymagania zasadnicze określone w dyrektywach: niskonapięciowej
(LVD2006/95/WE) i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC2004/108/WE), poprzez zgodność
z normami”
Numer normy

Tytuł normy

PN-EN 60255-5:2005

Przekaźniki energoelektryczne. Koordynacja
pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych.

PN-EN 60255-27:2006

PN-EN 60255-26:2010
PN-EN 60529:2003

izolacji

przekaźników

Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe.
Część 27: Wymagania bezpieczeństwa wyrobu.
Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe.
Część 26: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej.
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

Normy związane
1. PN-EN 60255-1:2010  Przekaźniki energoelektryczne.
Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe.
2. PN-EN 60255-8:2000  Przekaźniki energoelektryczne -- Przekaźniki elektryczne cieplne.
3. PN-EN 60255-21-1:1999  Przekaźniki energoelektryczne. Badania odporności przekaźników
pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych na wibracje, udary pojedyncze i wielokrotne oraz
wstrząsy sejsmiczne. Badania odporności na wibracje (sinusoidalne).
4. PN-EN 60255-21-2:2000  Przekaźniki energoelektryczne. Badania odporności przekaźników
pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych na wibracje, udary pojedyncze i wielokrotne
oraz wstrząsy sejsmiczne. Badania odporności na udary pojedyncze i wielokrotne.
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5. PN-EN 60255-21-3:1999  Przekaźniki energoelektryczne.
Badania odporności przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych na wibracje,
udary pojedyncze i wielokrotne oraz wstrząsy sejsmiczne.
a. Badania odporności na udary pojedyncze i wielokrotne.
6. PN-EN 60255-22-1:2009  Przekaźniki energoelektryczne.
Badania odporności przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych na
zaburzenia elektryczne. Badania odporności na udary oscylacyjne o częstotliwości 1MHz.
7. PN-EN 60255-22-2:2010  Przekaźniki energoelektryczne. Badania odporności przekaźników
pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych na zakłócenia elektryczne.
Badania odporności na zakłócenia od wyładowań elektrostatycznych.
8. PN-EN 60255-22-3:2009  Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe. Badania
odporności na zaburzenia elektryczne. Badania odporności na pole elektromagnetyczne
promieniowane.
9. PN-EN 60255-22-4:2010  Przekaźniki energoelektryczne. Badania odporności przekaźników
pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych na zakłócenia elektryczne.
Badania odporności na szybkozmienne zakłócenia przejściowe.
10. PN-EN 60255-22-5:2005  Przekaźniki energoelektryczne. Badania odporności przekaźników
pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych na zakłócenia elektryczne. Badania odporności
na przebiegi udarowe.
11. PN-EN 60255-22-6:2004  Przekaźniki energoelektryczne. Badania odporności przekaźników
pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych na zakłócenia elektryczne. Badania odporności
na zakłócenia od pól elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej.
12. PN-EN 60255-22-7:2005  Przekaźniki energoelektryczne. Badania odporności przekaźników
pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych na zakłócenia elektryczne. Badania odporności
na zaburzenia o częstotliwości sieciowej.
13. PN-EN 60255-25:2002  Przekaźniki energoelektryczne. Badanie zaburzeń
elektromagnetycznych emitowanych przez przekaźniki pomiarowe i urządzenia
zabezpieczeniowe.
14. PN-EN 60255-151:2010  Przekaźniki energoelektryczne. Przekaźniki pomiarowe z jedną
wielkością zasilającą, o niezależnym czasie działania.
15. PN-IEC 255-11:1994  Przekaźniki energoelektryczne. Zaniki i składowe zmienne
pomocniczych wielkości zasilających prądu stałego przekaźników pomiarowych.
16. PN-IEC 255-12:1994  Przekaźniki energoelektryczne. Przekaźniki kątowe i przekaźniki
mocowe dwuwielkościowe.
17. PN-IEC 255-16:1997  Przekaźniki energoelektryczne. Impedancyjne przekaźniki pomiarowe.
18. PN-EN 61810-2:2007  Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące.
Część 2: Niezawodność.

1.4. Przechowywanie i transport.
Urządzenia są pakowane w indywidualne opakowania transportowe w sposób zabezpieczający je
przed uszkodzeniem w czasie transportu i przechowywania. Urządzenia powinny być przechowywane
w opakowaniach transportowych, w pomieszczeniach zamkniętych, wolnych od drgań i bezpośrednich
wpływów atmosferycznych, suchych, przewiewnych, wolnych od szkodliwych par i gazów.
Temperatura otaczającego powietrza nie powinna być niższa od –25C i wyższa od +70C,
a wilgotność względna w temperaturze nie powinna przekraczać 80%.
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1.5. Miejsce instalacji.
Urządzenia należy eksploatować w pomieszczeniach pozbawionych wody, pyłu oraz gazów i par
wybuchowych, palnych oraz chemicznie czynnych, w których narażenia mechaniczne występują
w stopniu umiarkowanym. Wysokość miejsca instalacji nie powinna przekraczać 2000m nad
poziomem morza przy temperaturze otoczenia w zakresie -20C do +55C i wilgotności względnej nie
przekraczającej 80%.
Zacisk PE urządzenia należy połączyć z potencjałem ziemi. Zaleca się, aby połączenie wykonać
przewodem miedzianym LgYc- 500V- 2,5mm2 o długości nie większej niż 3m.

1.6. Wyposażenie dodatkowe.
 Dokumentacja techniczno-ruchowa.
 Protokół pomiarowy.
 Karta gwarancyjna.

1.7. Utylizacja.
Urządzenie zostało wyprodukowane w przeważającej części z materiałów, które mogą zostać
ponownie przetworzone lub utylizowane bez zagrożenia dla środowiska naturalnego. Urządzenie
wycofane z użycia może zostać odebrane przez producenta, pod warunkiem, że jego stan odpowiada
normalnemu zużyciu. Wszystkie komponenty, które nie zostaną zregenerowane, zostaną usunięte
w sposób przyjazny dla środowiska.

1.8. Gwarancja i serwis.
Okres gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży. Jeżeli sprzedaż poprzedzona była
umową podpisaną przez Kupującego i Sprzedającego, obowiązują postanowienia tej umowy.
Gwarancja obejmuje bezpłatne usunięcie wad, ujawnionych podczas użytkowania urządzenia, przy
zachowaniu warunków określonych w karcie gwarancyjnej.
Firma ZAZ-En sp. z o. o. udziela gwarancji z zastrzeżeniem zachowania niżej podanych warunków:




instalacja i eksploatacja urządzenia powinna odbywać się zgodnie z zaleceniami
umieszczonymi w instrukcji obsługi.
obudowa urządzenia nie powinna nosić śladów uszkodzeń mechanicznych,
wraz z urządzeniem dostarczona jest karta gwarancyjna.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:





uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu lub magazynowania,
uszkodzeń wynikających z niewłaściwej instalacji lub eksploatacji,
uszkodzeń powstałych wskutek manipulacji wewnątrz urządzenia, zmian
konstrukcyjnych, przeróbek i napraw przeprowadzanych bez zgody producenta,
kabli, ogniw, elektrod pomiarowych, bezpieczników, żarówek oraz innych elementów
posiadających ograniczoną trwałość, wymienionych w instrukcji obsługi.

WSKAZÓWKI DLA NABYWCY:







właściwa i bezawaryjna praca urządzenia wymaga odpowiedniego transportu,
przechowywania, montażu i uruchomienia, jak również prawidłowej obsługi, konserwacji
i serwisu,
obsługa urządzenia powinna być wykonywana przez odpowiednio przeszkolony
i uprawniony personel,
przy zgłaszaniu reklamacji należy podać powód reklamacji (objawy związane
z niewłaściwym działaniem urządzenia) oraz numer fabryczny zespołu,
po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia reklamacji należy wysłać, na adres producenta,
reklamowane urządzenie wraz z kartą gwarancyjną,
okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas załatwiania uznanej reklamacji.
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1.9. Aktualizacja oprogramowania
W związku z prowadzeniem ciągłych prac rozwojowych oraz zdobytych doświadczeń
eksploatacyjnych oprogramowanie wewnętrzne urządzeń może zostać przez Producenta
zmodyfikowane.
W takich przypadkach, w trakcie okresowych przeglądów lub działań serwisowych, bądź na życzenie
klienta oprogramowanie może być aktualizowane.
Producent przechowuje zapisy na temat aktualizacji programowych.
Informacje na ten temat można uzyskać przesyłając dane dotyczące numeru fabrycznego. Wersja
oprogramowania jest zapisana w pamięci urządzenia i można ją odczytać poprzez panel operatora.

2. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA
Urządzenia iZAZ100 to seria cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych, jednofunkcyjnych, bez
opcji komunikacji, o maksymalnie trzech wejściach pomiarowych. Są wśród nich przekaźniki
napięciowe, prądowe, ziemnozwarciowe, częstotliwościowe, czasowe i specjalne. Charakteryzuje je
dokładność i pewność działania, szeroki zakres nastawczy wartości wielkości rozruchowej i prosta
obsługa oparta o funkcjonalny układ nastawczy i wyświetlacz LCD. Mają zastosowanie wszędzie tam,
gdzie nie jest wymagana duża ilość wejść/wyjść i rozbudowane funkcje zabezpieczeniowe, a istotne
znaczenie mają niewielkie rozmiary obudowy, niski pobór mocy i redukcja kosztów. Niniejszy
dokument odnosi się do przekaźników prądowych.
Oprócz funkcji zabezpieczeniowych iZAZ100 realizują funkcje pomiarowe i sygnalizacyjne. Elementy
konstrukcyjne tych przekaźników są montowane w niepalnej obudowie typu bezpiecznikowego,
wyposażonej w śrubowe zaciski przyłączeniowe. Obudowa jest przystosowana do montażu na szynie
TS 35.
Urządzenia te stanowią ciekawą alternatywę dla zastosowań w układach elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej i przemysłowej.

2.1. Podstawowe cechy funkcjonalne.


Do trzech wejść pomiarowych (konfigurowalnych sprzętowo)



Do czterech programowalnych przekaźników wyjściowych



Jedno wejście dwustanowe



Formowany impuls sterujący przy zadziałaniu



Pomiar bieżących wartości sygnałów wejściowych



Rejestrator ostatnich zadziałań



Wyjście stykowe BZ do sygnalizacji awarii urządzenia lub braku napięcia pomocniczego



Komunikacja z komputerem PC lub systemem nadrzędnym poprzez interfejs RS-485 i USB



Testowanie i samokontrola poprawnego działania urządzenia



4 diody LED do sygnalizacji optycznej najważniejszych stanów pracy urządzenia



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



Technika cyfrowa zapewniająca wysoką stabilność, dokładność i pewność działania



Zabezpieczenie zmiany nastaw przed nieuprawnionym dostępem

2.2. Konfiguracja
Urządzenia produkowane są w odmianach sprzętowych ze ściśle określoną funkcjonalnością zależną
od konfiguracji sprzętowej.
Konfigurację sprzętową opisano punktach 2.4 i 2.5, a związaną z tym konfigurację funkcjonalną
w punkcie 2.3 .
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2.3. Zestaw zabezpieczeń i automatyk.
Tabela 1
Konfiguracja kan. analog.
Lp. Nazwa zabezpieczenia / funkcji

1. Nadprądowe / podprądowe czterostopniowe, niezależne
Łukochronne (warunek działania trzeciego i czwartego
2. stopnia zabezpieczenia nadprądowego)
Nadprądowe składowej przeciwnej, dwustopniowe,
3. niezależne
4. Nadprądowe przeciążeniowe
5. Zewnętrzne

ANSI
S

Wersja
4

A

50/37

x

x

x

50A

–

–

x

46

x

x

x

49/49M

x

x

x

62

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

–

–

x

x

x

Funkcje dodatkowe

1. Rejestrator ostatnich zadziałań
2. Pomiar prądu
Blokada działania (alternatywnie z zabezpieczeniem
3. zewnętrznym)
4. Pomiar składowych symetrycznych prądu

5. Port RS-485
6. Możliwość komunikacji poprzez port USB
(*) Konfiguracja kanałów analogowych patrz punkt 2.4 i 2.5

2.4. Schemat połączeń zewnętrznych.

Rys. 1. Schemat połączeń zewnętrznych iZAZ100 o prądowych wejściach
pomiarowych.
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2.5. Obwody wejściowe i wyjściowe.
Wejścia analogowe
Maksymalnie trzy wejścia analogowe. Dostępne wersje sprzętowe (*):
I1, I5 – trzy wejścia prądowe In(I1)=1 A albo In(I5)=5 A
(rys. 1)
Wejście dwustanowe
Jedno wejście dwustanowe We1 z izolacją galwaniczną względem pozostałych obwodów (optoizolacja 2 kV).
Wejście to może służyć do współpracy z zabezpieczeniem zewnętrznym albo do zewnętrznego kasowania
sygnalizacji wewnętrznej, albo do zewnętrznego blokowania wybranych zabezpieczeń.
Dla wersji A-I1, A-I5 – zaciski 21-22 - dodatkowe wejście czujnika błysku do realizacji zabezpieczenia
łukochronnego z kryterium prądowym w trzecim i czwartym stopniu zabezpieczenia nadprądowego.
Wejścia portu szeregowego RS-485 i USB (tylko dla wersja iZAZ100-S)
Port szeregowy RS-485 i USB, do lokalnej komunikacji z komputerem PC lub zdalnej komunikacji z systemem
nadrzędnym, z protokołem MODBUS RTU, z optoizolacją 2 kV. Oprogramowanie iZAZ Tools, standardowo
dołączone do urządzenia, umożliwia jego zdalną obsługę w zakresie: konfiguracji wejść i wyjść, wprowadzania i
odczytu nastaw, odczytu mierzonych wartości wielkości wejściowych, odczytu stanu wejść i wyjść, zdalnego
kasowania sygnalizacji, odczytu stanu zabezpieczeń, przeglądania zapisu rejestratora, prezentacji graficznej
wyników pomiarów.
Wyjścia przekaźnikowe
– ilość przekaźników wykonawczych
– typ przekaźników wykonawczych
– ochrona przepięciowa zestyków
– izolacja galwaniczna
– programowalność
– możliwość negacji stanu
– możliwość podtrzymania stanu
– zaciski przyłączeniowe
Wyjścia sygnalizacyjne
– rodzaj sygnalizacji

1(BZ)+3 lub 4 (lista funkcji według tabeli 1)
RM699
TAK
TAK - sekcje (2 kV)
TAK (Wy1÷Wy4)
TAK (Wy1÷Wy4)
TAK (Wy1÷Wy4)
2
śrubowe dla przewodów o przekroju do 2,5 mm
optyczna – diody LED (L1÷L4), Uz;
optyczna – na wyświetlaczu LCD

Opis wejść:
Lp.

Nazwa
wejścia

Opis

Rodzaj wejścia

Zaciski

Wejścia dwustanowe (we wszystkich wersjach sprzętowych)
wejście dwustanowe,
konfigurowalne

1.

We1

2.

WeBŁ(*)

1–2

wejście dwustanowe,
wejście czujnika błysku

21 – 22

Wejścia pomiarowe – prądowe (wersja sprzętowa iZAZ100 – x – Ix – xxx)
1.

IL1

prąd wejściowy IL1

wejście pomiarowe prądowe

3–4

2.

IL2

prąd wejściowy IL2

wejście pomiarowe prądowe

5–6

3.

IL3

prąd wejściowy IL3

wejście pomiarowe prądowe

7–8

(*) Tylko w wersjach iZAZ100 – A – Ix – xxx
Wejścia pozostałe
1.

A(**)

Port komunikacyjny

RS-485, DATA +

20

2.

B(**)

Port komunikacyjny

RS-485, DATA -

21

3.

GND(**)

Port komunikacyjny

GND

22

4.

Upn

Napięcie pomocnicze

wejście napięciowe

11

5.

Upn

Napięcie pomocnicze

wejście napięciowe

12

(*) Tylko w wersjach iZAZ100 – A – Ix – xxx
(**) Tylko w wersjach iZAZ100 – S – Ix – xxx
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Opis wyjść:
Lp.

Nazwa
wyjścia

Opis

Rodzaj wyjścia

Zaciski

Wyjścia przekaźnikowe
przekaźnik sprawności urządzenia
(w stanie ON – normalnie pobudzony)

zestyk rozwierny

15 – 14

Wy1

przekaźnik wykonawczy programowalny

zestyk zwierny

15 – 16

3.

Wy2

przekaźnik wykonawczy programowalny

zestyk zwierny

15 – 17

4.

Wy3

przekaźnik wykonawczy programowalny

zestyk zwierny

18,20 – 19

5.

Wy4 (*)

przekaźnik wykonawczy programowalny

zestyk zwierny

21 – 22

1.

BZ

2.

Wyjścia sygnalizacji optycznej

1.

P

dioda LED „P” (pobudzenie dowolnego
przekaźnika – zależnie od nastawienia
pobudzenie od poszczególnych
zabezpieczeń może być podtrzymane)

2.

Z

dioda LED „Z” (zadziałanie dowolnego
przekaźnika – działanie z
podtrzymaniem)

3.

Bl

dioda LED „Bl” (blokada wszystkich
przekaźników od stanu wejścia
dwustanowego – jeśli wejście
odpowiednio nastawione)

4.

Uz

Zasilanie

5.

OK.

Sprawność urządzenia

dioda LED - żółta

dioda LED - czerwona

dioda LED - żółta

diody LED - zielone

(*) Tylko w wersjach iZAZ100 – 4 – xx – xxx
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2.6. Dane techniczne
Pomocnicze napięcie zasilające Upn
Zakres zmian pomocniczego napięcia zasilającego Up
Pobór mocy w obwodzie pomocniczego napięcia zasilającego Up

24 / 48 / 60 / 110 V DC
220 V DC / 230 V AC
(0,81,1) Upn
4W

Obwody wejściowe prądowe
- prąd pomiarowy znamionowy In
- maksymalny prąd pomiarowy
- częstotliwość znamionowa fn
- pobór mocy przy I=In
- obciążalność trwała
- wytrzymałość cieplna (1 s)
- wytrzymałość dynamiczna

5 A albo 1 A
20 In
50 Hz
 0,5 VA / fazę
4 In
80 In
250 In

Obwody wejściowe dwustanowe:
- napięcie sterujące
- pobór mocy
- czujnik błysku (dla wersji A, zaciski 21-22)

zgodnie z Upn
 1 W / 3 VA
VA1 DA (VAMP)
lub odpowiednik

Uchyb gwarantowany pomiaru prądu IL1, IL2, IL3
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu

2,5% ± 0,025 In
1% ± 10 ms

Zdolność łączeniowa styków przekaźników wykonawczych:
 obciążalność prądowa trwała
 moc łączeniowa w kategorii AC1
 otwieranie obwodu przy obciążeniu DC1: 28 V / 220 V
 otwieranie obwodu przy obciążeniu indukcyjnym (L/R ≤ 40 ms)

6A
1500 VA / 250 V
6 / 0,16 A
0,1 A / 250 VDC

Zakres temperatury pracy
Zakres temperatury przechowywania

(253328) K, (-2055) C
(248343) K, (-2570) C

Wilgotność względna
Wilgotność względna przy 56 dniach i temperaturze 40 C bez kondensacji

do 80%
do 95%

Stopień ochrony

IP40 (zaciski IP20)

Obudowa

natablicowa
na szynę TS 35
0,5 kg
88 / 91,5 / 64 mm

Masa zespołu
Wymiary (szerokość, wysokość, głębokość)

2.7. Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem.
Dostęp do funkcji urządzenia iZAZ możliwy jest:
 Lokalnie przez panel operatora na płycie czołowej
 Lokalnie lub zdalnie, z wykorzystaniem portu komunikacyjnego oraz dedykowanego
oprogramowania użytkowego iZAZ Tools
 Zdalnie, w systemach nadrzędnych, z wykorzystaniem portu RS-485 lub USB i protokołu
MODBUS
Podstawowym sposobem ochrony przed nieautoryzowanym wprowadzeniem zmian w konfiguracji jest
hasło numeryczne zapisane w urządzeniu. Ten rodzaj weryfikacji dostępu wykorzystywany jest
zarówno podczas obsługi urządzenia poprzez panel operatora, jak i z wykorzystaniem
oprogramowania użytkowego i komputera PC.
Fabrycznie ustawione jest hasło „0”

5000.51.01.00.Fx.010 2020-04-09

13 / 44

iZAZ100-x-Ix

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

3. OPIS ZABEZPIECZEŃ I AUTOMATYK
3.1. Parametry ogólne funkcji zabezpieczeniowych.
Przekaźniki wyposażono w możliwość odstawienia działania wszystkich funkcji zabezpieczeniowych
(poprzez nastawę „Stan”). W stanie tym przekaźnik wykonuje pomiary sygnałów wejściowych
i prezentuje ich stan, jednak nie realizuje funkcji zabezpieczeniowych. Stan ten sygnalizowany jest
zgaszeniem diody „OK.” oraz odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu. W stanie tym (i tylko
w nim) możliwy jest test przekaźników wyjściowych (sterowanie ich stanem poprzez panel operatora).
Przekaźniki posiadają nastawę minimalnej długości trwania sygnału „Zadziałanie”. Stan logiczny
„Zadziałanie” każdej z funkcji zabezpieczeniowych wraca do stanu normalnego po odwzbudzeniu
przekaźnika, ale nie szybciej niż po czasie nastawionym tminW.
Tabela nastawień
Nastawa

Opis

Stan

Aktywność funkcji zabezpieczeniowych

tminW

Minimalny czas trwania sygnału Zadziałanie (dotyczy
wszystkich funkcji zabezpieczeniowych)

N/M_K → N
N/M_K → M
M LED → M

Nastawa negacji wyjść prezekaźnikowych
Nastawa podtrzymania działania wyjść
przekaźnikowych
Nastawa podtrzymania działania diody sygnalizacyjnej
„P” (pobudzenie)

Zakres nastawczy
OFF – odstawienie działania
zabezpieczeń
ON – zabezpieczenia aktywne
0,00600,00 s co 0,01 s
0/1 (kolejno dla wszystkich
przekaźników NIE/TAK)
0/1 (kolejno dla wszystkich
przekaźników NIE/TAK)
0/1 (kolejno dla wszystkich
zabezpieczeń NIE/TAK)

Parametry
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu

δ% = 1% ± 10 ms

3.2. Zewnętrzne wejście dwustanowe.
Zastosowanie
Może pełnić rolę zabezpieczenia technologicznego, lub wejścia blokady zabezpieczeń przekaźnika,
albo zdalnego sterowania kasowaniem sygnalizacji zadziałania przekaźnika iZAZ100.
Opis działania
Działanie zależy od nastawionej funkcji działania wejścia
W trybie zabezpieczenia zewnętrznego przekaźnik reaguje na pojawienia się stanu wysokiego na
wejściu dwustanowym i wyprowadza stan Pobudzenie, a po nastawionym czasie stan Zadziałanie.
Stany Pobudzenie i Zadziałanie mogą być wyprowadzone na dowolne wyjście przekaźnikowe
urządzenia.
W trybie funkcji blokady pojawienie się stanu wysokiego na wejściu dwustanowym powoduje
zablokowanie wszystkich funkcji zabezpieczeniowych urządzenia.
W trybie funkcji Kasowania WWZ pojawienie się stanu wysokiego na wejściu dwustanowym powoduje
skasowanie sygnalizacji zakłóceniowej (diody LED i komunikaty na wyświetlaczu.
Tabela nastawień
Nastawa
Fun
tz
Wyj → P
Wyj → Z

Opis

Funkcja wejścia dwustanowego
Czas opóźnienia zadziałania stopnia
Ustawienie wyjść przekaźnikowych sterowanych
pobudzeniem
Ustawienie wyjść przekaźnikowych sterowanych
zadziałaniem

Parametry
Czas własny
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu

2020-04-09 5000.51.01.00.Fx.010

tw  30ms
δ% = 1% ± 10 ms

Zakres nastawczy
Zab – zabezpieczenie zewnętrzne
Bl – blokada zabezpieczeń
Kas – kasowanie sygnalizacji
0,00600,00 s co 0,01 s
0/1 (kolejno dla wszystkich
przekaźników NIE/TAK)
0/1 (kolejno dla wszystkich
przekaźników NIE/TAK)
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3.3. Zabezpieczenie prądowe czterostopniowe
Zastosowanie
Podstawowe zabezpieczenie nadprądowe, trójfazowe, do realizacji funkcji ochrony przed prądem
przetężeniowym i zwarciowym oraz do realizacji automatyk wykrycia progu obciążenia.
Opis działania
Zabezpieczenie trójfazowe, czterostopniowe, którego kryterium działania wykorzystuje składowe
podstawowych prądów fazowych. Po przekroczeniu wartości rozruchowej prądu następuje pobudzenie
zabezpieczenia, a po nastawionym czasie jego zadziałanie.
W zależności od nastawy każdy ze stopni może pracować jako zabezpieczenie nadmiarowe lub
niedomiarowe w logice „AND” (do pobudzanie wymagane jest spełnienie kryterium dla wszystkich faz)
lub „OR” (do pobudzenia wystarczy spełnienie kryterium w jednej fazie).
Każdy ze stopni zabezpieczenia umożliwia wyprowadzenie sterowania sygnałem „pobudzenia”
(przekroczenie wartości kryterialnej) i „zadziałania” (po czasie opóźnienia) na dowolny przekaźnik
wyjściowy.
Nastawiony czas opóźnienia zadziałania tz nie zależy od wartości prądu i jest odmierzany od momentu
przekroczenia wartości nastawczej prądu rozruchowego Ir.
W wersji iZAZ100-A-Ix-xxx działanie stopnia st3 i stopnia st4 uwarunkowane jest stanem wejścia
czujnika błysku. Pobudzenie i zadziałanie tego stopnia następuje tylko w przypadku przekroczenia
prądu wartości nastawionej oraz pobudzenie czujnika błysku.
Tabela nastawień (oddzielne dla każdego stopnia)
Nastawa
Opis
Prąd rozruchowy stopnia
Ir
Czas opóźnienia zadziałania stopnia
tz
Typ

Typ funkcji zabezpieczenia stopnia

Log

Logika działania stopnia

Wyj → P
Wyj → Z

Zakres nastawczy
0,220,00 (199,99) A co 0,01 A (*)
0,0099,99 s co 0,01 s
Pod – działanie niedomiarowe
OFF – odstawienie działania stopnia
Nad – działanie nadmiarowe
OR – pobudzenie od spełnienia
kryterium w dowolnej fazie
AND– pobudzenie od spełnienia
kryterium we wszystkich fazach
0/1 (kolejno dla wszystkich
przekaźników NIE/TAK)
0/1 (kolejno dla wszystkich
przekaźników NIE/TAK)

Ustawienie wyjść przekaźnikowych sterowanych
pobudzeniem stopnia
Ustawienie wyjść przekaźnikowych sterowanych
zadziałaniem stopnia

(*) w nawiasach podano wartości dla prądu znamionowego 5A
Parametry
Czas własny
Dopuszczalny uchyb
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu
Współczynnik powrotu

tw  30ms
δ% = 2,5% ± 0,01 In
δ% = 1% ± 10 ms
kp = 0,98 (1,02) -0,03 In (+0,03 In)

3.4. Zabezpieczenie przeciążeniowe.
Przekaźnik wyposażony jest w zabezpieczenie przeciążeniowe. W zależności od nastawienia może to
być zabezpieczenie cieplne lub zabezpieczenie o charakterystyce czasowej zależnej z czterema
możliwościami modelowania jej kształtu. Istnieje możliwość odstawienia zabezpieczenia.
Tabela nastawień
Nastawa

Typ

Opis

Wybór typu zabezpieczenia przeciążeniowego
lub odstawienie zabezpieczenia.

Zakres nastawczy
OFF
I49
A
B
C
Iz

– odstawienie,
– cieplne
– zależne typ A
– zależne typ B
– zależne typ C
– zależne współczynniki dowolne

Nastawy zabezpieczenia zależne od wybranego typu przedstawiono poniżej.
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Zabezpieczenie nadprądowe cieplne.

Zastosowanie
Zabezpieczenie chroniące uzwojenia silnika przed termicznymi skutkami przeciążeń eksploatacyjnych,
wykonane z czasem realizacji zależnym od wartości mierzonego prądu w oparciu o dwuwykładniczy
model cieplny nagrzewania maszyny.
Opis działania
Zabezpieczenie działa w oparciu o funkcję zabezpieczeniową trójfazową, realizowaną według normy
PN-EN 60255-8. Na podstawie modelu matematycznego, według poniższych zależności, następuje
wyliczenie temperatury modelu na podstawie maksymalnej wartości skutecznej prądu wyznaczanego
z maksi selektora wartości skutecznych prądów fazowych.
Zabezpieczenie umożliwia wyprowadzenie trzech stanów zależnych od temperatury modelu (po
przekroczeniu nastawionych temperatur sygnalizacji, wyłączenia i blokady załączenia).
Algorytm modelu cieplnego – stan nagrzewania:
Zjawisko nagrzewania całego silnika – stała czasowa T1 uwzględniająca stałą żelaza (Fe):
Dla I  2 I b

t

I 2 
M  n  2  1  e T1 

Ib 


Zjawisko nagrzewania uzwojeń silnika – stała czasowa T2 uwzględniająca stałą miedzi (Cu):
Dla I  2 I b

t

I 2 
M  n  2  1  e T2 

Ib 


Algorytm modelu cieplnego – stan stygnięcia:
t

I2 
I 2  k T1

M  n  2  styg n  2   e
Ib 
Ib 
gdzie: I
Ib
M
styg
t

– prąd obciążenia silnika jako wartość maksymalna max(IL1, IL2, IL3)
– prąd bazowy (prąd znamionowy wirnika)
– bieżąca temperatura silnika odwzorowana w modelu
– temperatura silnika w momencie rozpoczęcia stygnięcia
– czas bieżący od momentu załączenia wyłącznika (przy pracy silnika)

Dane producenta silnika:
n – przyrost temperatury silnika dla znamionowego prądu obc. (I = Ib)
T1, T2 – cieplne stałe czasowe silnika (T1 dla I<2Ib i T2 I≥2Ib)
k
– współczynniki wydłużenia stałej czasowej dla stygnięcia bezprądowego
W przypadku stanu stygnięcia bezprądowego (wykrywany poprzez pomiar prądu, gdy I < 0,1Ib)
współczynnik k powoduje wydłużenie stałej czasowej stygnięcia według przyjętej nastawy. Dla I  0,1Ib
(stygnięcie prądowe) k=1.
Bieżąca temperatura silnika  jest wypadkową temperatury modelu M oraz aktualnej temperatury
otoczenia o.
 = M + o
Bieżąca wartość temperatury modelu cieplnego udostępniona jest w menu „Pomiary”.
Istnieje możliwość skasowania temperatury modelu cieplnego poprzez odpowiednie polecenie z
panelu operatora (menu TEST).
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Tabela nastawień
Nastawa
Prąd bazowy
Ib
n
o
b
s
z
k
T1
T2
kp
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Zakres nastawczy

Opis

0,502,00 (2,5010,00) A co 0,01A (*)

przyrost temperatury silnika dla znamionowego prądu
obciążenia
temperatura otoczenia

temperatura rozruchowa blokady załączenia
temperatura rozruchowa stopnia sygnalizacji
temperatura rozruchowa stopnia zadziałania
współczynniki wydłużenia stałej czasowej dla
stygnięcia bezprądowego
(k=1 dla stygnięcia prądowego, tzn. dla I > 0,1Ib)
Stała czasowa dla I<2Ib (Fe)
Stała czasowa dla I≥2Ib (Cu)

współczynnik powrotu
Ustawienie wyjść przekaźnikowych sterowanych
b → Wyj pobudzeniem stopnia blokady załączenia
Ustawienie wyjść przekaźnikowych sterowanych
s → Wyj pobudzeniem stopnia sygnalizacji
Ustawienie wyjść przekaźnikowych sterowanych
w → Wyj pobudzeniem stopnia wyłączenie

O

O

60120 C co 1 C
O

O

050 C co 1 C
O
O
30150 C co 1 C
O
O
60150 C co 1 C
O
O
80160 C co 1 C
(120) co 1
199 min co 1 min
199 min co 1 min
0,801,00 co 0,01
0/1 (kolejno dla wszystkich przekaźników
NIE/TAK)
0/1 (kolejno dla wszystkich przekaźników
NIE/TAK)
0/1 (kolejno dla wszystkich przekaźników
NIE/TAK)

(*) w nawiasach podano wartości dla prądu znamionowego 5A
Parametry
Dopuszczalny uchyb pomiaru prądu (0,20 ÷ 20)In
Dopuszczalny uchyb pomiaru czasu

3.4.2.

δ% = 2,5%
według PN-EN 60255-8

Zabezpieczenie nadprądowe o charakterystyce czasowej zależnej (49).

Zastosowanie
Funkcja realizowana jako zabezpieczenie przeciążeniowe lub zwarciowe czasowo-zależne.
Opis działania
Funkcja zabezpieczeniowa wykonana w wariancie trójfazowym, realizowana wg normy
PN-EN 60255-3, wykrywa wzrost wartości skutecznej prądu dla zastosowania jako zabezpieczenie
przeciążeniowe. Jako kryterium przyjmowana jest wartość maksymalna z trzech faz.
Pobudzenie funkcji następuje wg zależności: Imax> Ir , a czas zadziałania wyznaczany jest wg
poniższej zależności:
k
t
[s]
c
I 
  1
I 
 r 
gdzie: I = max(IL1, IL2, IL3)– wartość skuteczna z maksiselektora prądów z trzech faz
Ir
- wartość prądu rozruchowego
k
- współczynnik określający typ charakterystyki
c
- wykładnik potęgi określający typ charakterystyki
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Wartości jakie przyjmuje współczynnik „k” i „c” (patrz powyższy wzór czasu działania) w funkcji nastaw
przedstawia poniższa tabela
Wartość nastaw

Wartości współczynników

Typ

kt

c

k

c

A

0,0199,99 s co 0,01 s

-

0,14 * kt

0,02

B

0,0199,99 s co 0,01 s

-

13,5 * kt

1

C

0,0199,99 s co 0,01 s

-

80 * kt

2

Iz

0,0199,99 s co 0,01 s

0,0110,00 co 0,01

kt

c

Charakterystyka czasowa zabezpieczenia przeciążeniowego dla nastawy typu A,B,C

Tabela nastawień
Opis
Nastawa
prąd
bazowy
Ib
c
wykładnik potęgi określający typ charakterystyki
k
współczynnik określający typ charakterystyki
współczynnik powrotu
kp
Wyj → P
Wyj → Z

Ustawienie wyjść przekaźnikowych sterowanych
pobudzeniem
Ustawienie wyjść przekaźnikowych sterowanych
zadziałaniem

Zakres nastawczy
0,502,00 (2,5010,00) A co 0,01A (*)
(0,0110,00) co 0,01
(0,0199,99)s co 0,01 s
(0,801,00) co 0,01
0/1 (kolejno dla wszystkich przekaźników
NIE/TAK)
0/1 (kolejno dla wszystkich przekaźników
NIE/TAK)

(*) w nawiasach podano wartości dla prądu znamionowego 5A
Parametry:
Czas własny
tw  30 ms
Dopuszczalny uchyb pomiaru prądu
δ% = 2,5%  0,01 In
Dopuszczalny uchyb pomiaru czasu wg PN-EN 60255-3 odpowiednio dla uchybu pomiaru prądu.
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3.5. Zabezpieczenie nadprądowe składowej przeciwnej dwustopniowe.
Zastosowanie
Zabezpieczenie od asymetrii obciążenia, wykonane z czasem realizacji niezależnym od wartości
mierzonej asymetrii. Najczęściej stosowane dla silników i generatorów, jako człon wyłączający po
przekroczeniu dopuszczalnego krótkotrwale obciążenia niesymetrycznego.
Opis działania
Zabezpieczenie działa w oparciu o funkcję zabezpieczeniową trójfazową, realizowaną w oparciu
o składowe przeciwną i zgodną prądu wyliczoną na podstawie pomiaru prądów fazowych. Wartością
rozruchowa jest stosunek składowej przeciwnej do zgodnej. Pobudzenie zabezpieczenia każdego
stopnia następuje gdy spełnione jest kryterium I2 / I1 > I2r . Nastawiony czas opóźnienia zadziałania tz
nie zależy od wartości prądu i jest odmierzany od momentu przekroczenia wartości nastawczej prądu
rozruchowego Ir.
Tabela nastawień (oddzielne dla każdego stopnia)
Opis
Nastawa
I2r
tz
Stan
Wyj → P
Wyj → Z

Wartość rozruchowa ilorazu prądu składowej
przeciwnej do składowej zgodnej prądu
Czas opóźnienia zadziałania stopnia
Aktywność funkcji
Ustawienie wyjść przekaźnikowych sterowanych
pobudzeniem stopnia
Ustawienie wyjść przekaźnikowych sterowanych
zadziałaniem stopnia

Parametry
Czas własny
Dopuszczalny uchyb pomiaru prądu składowej przeciwnej
Uchyb gwarantowany pomiaru czasu
Współczynnik powrotu

Zakres nastawczy
0,051,00 co 0,01
0,00600,00 s co 0,01 s
OFF – odstawienie działania zabezpieczeń
ON – zabezpieczenia aktywne
0/1 (kolejno dla wszystkich przekaźników
NIE/TAK)
0/1 (kolejno dla wszystkich przekaźników
NIE/TAK)

tw  100ms
δ% = ±2,5% ± 0,01 In
δ% = 1% ± 10 ms
kp = 0,98 ± 0,03 In

4. FUNKCJE POMOCNICZE
4.1. Pomiary.
W zależności od wersji urządzenia iZAZ100 udostępnia następujące pomiary:
Dostępne pomiary bieżące

Wersja

iZAZ100-x-Ix-xxx








Wartości skuteczne prądów wejściowych IL1, IL2, IL3,
Wartości składowych symetrycznych prądu I0, I1, I2,
Bieżąca temperatura modelu cieplnego / czas zaawansowania charakterystyki
zależnej [%]
Stan bieżący wejścia dwustanowego
Stan bieżący przekaźników wyjściowych

Wyniki pomiarów dostępne są w wartościach mianowanych (ampery) po stronie wtórnej
przekładników.
Czas repetycji pomiarów wynosi 1s. Podgląd wyników pomiarów umożliwia lokalny wyświetlacz na
płycie czołowej urządzenia.
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4.2. Rejestrator pobudzeń.
Urządzenie wyposażono w rejestrator parametrów ostatniego pobudzenia.
W zależności od wersji rejestrator udostępnia:
Rejestrowane parametry

Wersja


iZAZ100-x-Ix-xxx






Maksymalne wartości skuteczne prądów wejściowych IL1, IL2, IL3, w trakcie
działania zabezpieczeń prądowych
Minimalne wartości skuteczne prądów wejściowych IL1, IL2, IL3, w trakcie działania
zabezpieczeń prądowych
Wartości skuteczne prądów wejściowych IL1, IL2, IL3 w trakcie działania
zabezpieczeń symetrii
Wartości składowych symetrycznych prądów w trakcie działania zabezpieczeń
asymetrii
Czas trwania zakłócenia.

Wyniki pomiarów dostępne są w wartościach mianowanych (ampery, wolty) po stronie wtórnej
przekładników.
Rejestrator zapamiętuje ostanie zakłócenie, Jego zawartość zapisywana jest w pamięci nieulotnej i nie
jest kasowana wyłączeniem napięcia zasilającego.

5. SYGNALIZACJA WEWNĘTRZNA WWZ
5.1. Sygnalizacja optyczna na diodach LED.
Na płycie czołowej znajduje się pięć diod sygnalizacji optycznej LED
Sygnalizacja standardowa na diodach LED
Lp. Oznaczenie diody
Opis
1.

P

dioda LED „P” (pobudzenie dowolnego przekaźnika – zależnie od
nastawienia pobudzenie od poszczególnych zabezpieczeń może być
podtrzymane)

2.

Z

dioda LED „Z” (zadziałanie dowolnego przekaźnika – działanie z
podtrzymaniem)

3.

Bl

dioda LED „Bl” (blokada wszystkich przekaźników od stanu wejścia
dwustanowego – jeśli wejście odpowiednio nastawione)

Kolor
żółty
czerwony
żółty

Sprawność urządzenia. Brak świecenia diody może oznaczać:

4.



Odstawienie urządzenia (powinno to być sygnalizowane
odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu)



Uszkodzenie urządzenia.



Brak napięcia pomocniczego na zaciskach urządzenia

OK

zielony

Zasilanie. Brak świecenia diody może oznaczać:

5.

Zas



Uszkodzenie urządzenia.



Brak napięcia pomocniczego na zaciskach urządzenia

Działanie diody „P” i „Z” są podtrzymywane po zaniku sygnałów je pobudzające.
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5.2. Sygnalizacja na wyświetlaczu LCD.
Podstawowe stany pracy iZAZ100 sygnalizowane są na alfanumerycznym wyświetlaczu LCD,
umieszczonym na płycie czołowej. Wykaz wszystkich sygnałów mogących pojawić się na
wyświetlaczu wraz z ich znaczeniem opisano poniżej:

Komunikat wyświetlacza

Opis

PSt1
ZSt1
PSt2
ZSt2
PSt3
ZSt3
PSt4
ZSt4
PZew
Zzew
PA1
ZA1
PA2
ZA2

Pobudzenie zabezpieczenia stopień pierwszy
Zadziałanie zabezpieczenia stopień pierwszy
Pobudzenie zabezpieczenia stopień drugi
Zadziałanie zabezpieczenia stopień drugi
Pobudzenie zabezpieczenia stopień trzeci
Zadziałanie zabezpieczenia stopień trzeci
Pobudzenie zabezpieczenia stopień czwarty
Zadziałanie zabezpieczenia stopień czwarty
Pobudzenie zabezpieczenia zewnętrznego
Zadziałanie zabezpieczenia zewnętrznego
Pobudzenie zabezpieczenia asymetrii stopień pierwszy
Zadziałanie zabezpieczenia asymetrii stopień pierwszy
Pobudzenie zabezpieczenia asymetrii stopień drugi
Zadziałanie zabezpieczenia asymetrii stopień drugi

_Syg
_Bl
_Wyl

Zadziałanie zabezpieczenia cieplnego stopień sygnalizacji

PIp
ZIp
PK

Pobudzenie zabezpieczenia przeciążeniowego
Zadziałanie zabezpieczenia przeciążeniowego
Pobudzenie dowolnego przekaźnika wyjściowego
Część komunikat ów nie zmieściła się w oknie wyświetlania. Wyświetlenie
pozostałych po wciśnięciu przycisków kierunkowych odpowiednich z
oznaczeniem na ekranie.
Programowe odstawienie wszystkich funkcji zabezpieczeniowych
przekaźnika
Awaria przekaźnika
Wymagany kontakt z serwisem

Zadziałanie zabezpieczenia cieplnego stopień blokady załączenia
Zadziałanie zabezpieczenia cieplnego stopień wyłączenie

← lub →
Przekaznik
Odstawiony
ERROR
1100000011100000

Uwagi:

Pojawienie się komunikatu o zadziałaniu zastępuje komunikat o pobudzeniu



Sygnalizacja zadziałania, oraz zależnie od nastawy sygnalizacja pobudzenia działa z podtrzymaniem.
Skasowanie podtrzymania według p.5.3

5.3. Kasowanie sygnalizacji wewnętrznej.
Kasowanie diod i sygnalizacji na wyświetlaczu poprzez :




Panel operatora (z poziomu menu głównego):
Escape → Kasuj Sygnał → Tak→ Enter.
Wejście zewnętrzne (zaciski 1-2) – o ile tak jest wybrana odpowiednia opcja działania wejścia
(patrz opis w p.3.2).
Zdalnie (komunikacja przez RS-485 lub USB) – poprzez odpowiedni komunikat protokołu
MODBUS
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6. Komunikacja zdalna z urządzeniem przez łącze RS-485.
Port szeregowy RS-485 i USB, do lokalnej komunikacji z komputerem PC lub zdalnej komunikacji z
systemem nadrzędnym, z protokołem MODBUS RTU.
Port RS-485 wyposażony w izolację optyczną na poziomie 2 kV.
Oprogramowanie iZAZ Tools, standardowo dołączone do urządzenia, umożliwia jego zdalną obsługę
w zakresie: konfiguracji wejść i wyjść, wprowadzania i odczytu nastaw, odczytu mierzonych wartości
wielkości wejściowych, odczytu stanu wejść i wyjść, zdalnego kasowania sygnalizacji, odczytu stanu
zabezpieczeń, przeglądania zapisu rejestratora, prezentacji graficznej wyników pomiarów.
Podłączenie sygnału transmisji portu RS-485:
DATA A – zacisk 20
DATA B – zacisk 21
SIGNAL GROUND – zacisk 22
Pełna tabela rejestrów sygnałów może być wygenerowana z programu obsługi.
Parametry portu:
Bity danych
8
Parzystość
Even
Bity stopu
1
Nastawy portu komunikacyjnego:
Adres sieciowy zakresu od 1 do 248;
Prędkość transmisji: 9600,19200, 38400, 57600

7. SZKIC WYMIAROWY

91.5

64
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8. INSTALACJA I URUCHOMIENIE
Instalowanie urządzeń dopuszcza się w warunkach określonych w uwagach producenta (p. 1).
Urządzenie przystosowane jest do montażu na szynie TS 35. Wymiary zewnętrzne urządzeń podano
w p.7. Warunkiem przyłączenia urządzenia do sieci elektroenergetycznej jest sprawdzenie czy
parametry instalowanego urządzenia są zgodne z parametrami eksploatacyjnymi sieci. Schemat
połączeń zewnętrznych instalowanego zabezpieczenia przedstawiono na rys.1.
Uruchomienie urządzeń, po zainstalowaniu, można przeprowadzić m. in. w następujący sposób:
załączyć napięcie pomocnicze (Up = Upn, polaryzacja dowolna),
sprawdzić stan diody LED „ZASILANIE”, sygnalizującej poprawną pracę zasilacza iZAZ300,
sprawdzić stan diody LED „OK” sygnalizującej sprawność urządzenia (opis według p5.1),
sprawdzić stan styku „BZ” sygnalizującego sprawność urządzenia,
wprowadzić odpowiednie nastawy dla zabezpieczeń,
wymusić wielkości pomiarowe w obwodach wejściowych, spowodować zadziałanie i sprawdzić
pozostałe właściwości funkcjonalne instalowanego zabezpieczenia.
Po uruchomieniu urządzenia urządzenie można przekazać do eksploatacji.

UWAGA!!!
Podczas pracy urządzenia niektóre jego części mogą znajdować się pod niebezpiecznym
napięciem. Niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie urządzenia może
stwarzać zagrożenie dla osób obsługujących, grozi również uszkodzeniem urządzenia.
Montaż i obsługa urządzenia może być wykonywana jedynie przez odpowiednio
przeszkolony personel.
Właściwa i bezawaryjna praca urządzenia wymaga odpowiedniego transportu,
przechowywania, montażu, instalowania i uruchomienia, jak również prawidłowej obsługi,
konserwacji i serwisu.
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9. OBSŁUGA iZAZ100
9.1. Obsługa lokalna za pomocą panelu operatora.

2

1

3

Widok płyty czołowej urządzenia zabezpieczeniowego typu iZAZ100

Na płycie czołowej znajduje się panel operatora, składający się z następujących elementów:
1 – wyświetlacz alfanumeryczny LCD 2x16 znaków - umożliwiający: lokalną obsługę zespołu, odczyt
ustawionych parametrów i wartości bieżących mierzonych wielkości i rejestratorów, podgląd
i edycję nasta
2 – zestaw diod LED sygnalizujących najważniejsze stany pracy urządzenia (opis wg p.5.1),
3 – klawiatura 6 -przyciskowa, przeznaczona do lokalnej obsługi urządzenia,
Panel operatora umożliwia kompleksową obsługę urządzenia w zakresie:





programowe włączenie/wyłączenie zespołu,
zmiana nastaw,
odczyt pomiarów i rejestracji parametrów,
testowanie wyjść

KLAWIATURA:






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 okna w menu programu
 ustawienie cyfry (0-9) w trakcie edycji nastawy
 wybór wartości danego parametru spośród podanych opcji
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9.2. Szczegółowy opis „menu” urządzenia.
9.2.1.

Menu główne. Sygnalizacja zakłóceniowa. Kasowanie sygnalizacji.

ZAZ-En sp. z o.o.
iZAZ100

Okno
zgłoszeniowe

ZSt1 PSt2 ZSt3
PSt4
Okno sygnalizacji

Enter

Enter

ESC

Wyskakujące z każdej pozycji w
menu przy zmianie stanu wektora
sygnalizacji.
Pojawienie się znaku „->” (w
prawym dolnym rogu) lub „<-” (w
lewym górnym rogu) oznacza że
nie wszystkie sygnalizacja
zmieściły się na ekranie. W celu
wyświetlenia następnego okna
sygnalizacji należy wcisnąć
odpowiednio przyciski „<” lub „>”.

Kasowanie WWZ
Nie
TAK
Enter

Kasowanie
sygnalizacji
Wybór opcji przy pomocy
przycisków „<” „>”

iZAZ100
Stan Nast Test

Menu główne
Wybór opcji przy pomocy przycisków
„<” „>”
Zatwierdzenie wyboru przyciskiem
„Enter”

ESC
Przejście do menu stanu
przekaźnika

cd. od p. 9.2.2

Przejście do menu nastaw
przekaźnika

Przejście do menu testu
przekaźnika

cd. od p. 9.2.4

cd. od p. 9.2.3
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Menu stanów bieżących. Wyświetlanie pomiarów i rejestracji. Wyświetlanie stanów
wejść/wyjść.

iZAZ100
Stan Nast Test
ESC

Enter

Menu wyboru wyświetlanych
danych

Stan
Pom Wej Wyj Rej
ESC

Wybór opcji przy pomocy przycisków
„<” „>”
Zatwierdzenie wyboru przyciskiem
„Enter”
Wyjście przyciskiem „ESC”

Menu wyboru
wyświetlanych pomiarów

Enter

Pomiary:
Isk Isym ϑ_mod
„Wej”
Prezentacja
aktualnego stanu
wejścia binarnego
Wyjście przyciskiem
„ESC”

„Wyj”
Prezentacja
aktualnego stanu
wyjść przekaźników
Wyjście przyciskiem
„ESC”

StanWejsc:
We1 = 0
StanWyjsc
BZ=1
K1=1K2=0K3=1K4=0

Wybór opcji przy pomocy
przycisków „<” „>”
Zatwierdzenie wyboru
przyciskiem „Enter”
Wyjście przyciskiem „ESC”
(opis podmenu na na
następnej stronie)

Menu wyboru
wyświetlanych pomiarów
ZabI – zabezpieczenie prądowe
ZabA – zabezpieczenie asymetrii

Ostatnie zakloc.
ZabI
ZabA

2020-04-09 5000.51.01.00.Fx.010

Isk – wartości skuteczne
Isym – wartości składowych
symetrycznych
ϑ_mod – temperatura modelu
cieplnego

Wybór opcji przy pomocy
przycisków „<” „>”
Zatwierdzenie wyboru
przyciskiem „Enter”
Wyjście przyciskiem „ESC”
(opis podmenu na na
następnej stronie)

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

26 / 44

iZAZ100-x-Ix

Menu wyboru wyświetlanych
danych

Pomiary:
Isk Isym ϑ_mod
ESC

Wybór opcji przy pomocy przycisków
„<” „>”
Zatwierdzenie wyboru przyciskiem
„Enter”
Wyjście przyciskiem „ESC”

Enter

„Pom”

Isk[A]: IR=01.00
IS=01.02IT=00.99

Prezentacja bieżących
wartości prądów
Wyjście przyciskiem „ESC”

„Pom”

Isym[A]:I0=01.00
I1=01.02I2=00.99

Prezentacja bieżących
wartości składowych
symetrycznych prądów
Wyjście przyciskiem „ESC”

„Pom”

Pomiary:
ϑ_mod:
67 [st]

Ostatnie zakloc.
ZabI
ZabA
ESC

Enter

„Rej”
Menu prezentacji wartości ostatniego
zakłócenia
Wybór opcji przy pomocy przycisków
„<” „>”
Zatwierdzenie wyboru przyciskiem
„Enter”
Wyjście przyciskiem „ESC”
(opis podmenu na na następnej
stronie)

Prezentacja bieżących
wartości temperatury
modelu cieplnego
Wyjście przyciskiem „ESC”

Menu wyboru wyświetlanych
pomiarów
ZabI – zabezpieczenie prądowe
ZabA – zabezpieczenie asymetrii
Wybór opcji przy pomocy przycisków „<” „>”
Zatwierdzenie wyboru przyciskiem „Enter”
Wyjście przyciskiem „ESC”

Ost. Zakloc. RI
Imin Imax tzak
Ost. Zakloc. RA
Ifaz Isym tzak
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„Rej”

Ost. Zakloc. RI
Imin Imax tzak
ESC

Enter

Menu prezentacji wartości
ostatniego zakłócenia
zabezpieczenia prądowego
Wybór opcji przy pomocy
przycisków „<” „>”
Zatwierdzenie wyboru
przyciskiem „Enter”
Wyjście przyciskiem „ESC”

Imin[A]:IR=00.02
IS=00.00IT=00.99

„Imin”
Prezentacja minimalnej wartości prądu
w trakcie ostatniego zakłócenia
Wyjście przyciskiem „ESC”

Imax[A]:IR=11.23
IS=01.01IT=00.98

„Imax”
Prezentacja maksymalnej wartości
prądu w trakcie ostatniego zakłócenia
Wyjście przyciskiem „ESC”

„tzak”

Czas trwania zak
t = 00.34 [s]

Czas trwania zakłócenia
Wyjście przyciskiem „ESC”

„Rej”

Ost. Zakloc. RA
Ifaz Isym tzak
ESC
„Ifaz”
Prezentacja wartości prądu fazowego
w trakcie ostatniego zakłócenia
Wyjście przyciskiem „ESC”

„Isym”
Prezentacja wartości składowych
symetrycznych prądu w trakcie
ostatniego zakłócenia
Wyjście przyciskiem „ESC”

„tzak”
Czas trwania zakłócenia
Wyjście przyciskiem „ESC”

2020-04-09 5000.51.01.00.Fx.010

Enter

Menu prezentacji wartości
ostatniego zakłócenia
zabezpieczenia asymetrii
Wybór opcji przy pomocy
przycisków „<” „>”
Zatwierdzenie wyboru
przyciskiem „Enter”
Wyjście przyciskiem „ESC”

Ifaz[A]:IR=00.02
IS=01.00IT=00.99
Isym[A]:I0=11.23
I1=01.01I2=00.98
Czas trwania zak
t = 00.34 [s]
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Testy wyjść. Zmiana hasła dostępu. Wyświetlanie wersji oprogramowania.

iZAZ100
Stan Nast Test
ESC

Enter
Weyfikacja uprawnień
Ustawienie hasła przyciskami
„<” „>” „V” „Λ”
Zatwierdzenie ustawienia przyciskiem
„Enter”
Wyjście przyciskiem „ESC”

Podaj Haslo
[0000]

Menu wyboru opcji testów

ESC

Test
Z.H T.W
ESC

– zmiana hasła dostępu
– testowanie wyjść przekaźnikowych i diod
świecących
Wer – wyświetlenie wersji oprogramowania
Z.H
T.W

Enter

Wybór opcji przyciskami „<” „>”
Zatwierdzenie ustawienia przyciskiem „Enter”
Wyjście przyciskiem „ESC”

Wer

Enter

Nowe Haslo:
[0000]
ESC

Ciąg dalszy opisu na stronie
następnej

Enter
Wprowadzenie
nowego hasła
Ustawienie przyciskami
„<” „>” „V” „Λ”
Zatwierdzenie
ustawienia przyciskiem
„Enter”
Wyjście przyciskiem
„ESC”

Potwierdzenie
zapisu

Zapis
Powrot

[ENTER]
[ESC]

Prosze czekac
Restart iZAZ

Zapis hasła
Po zapisie
powrót do
menu
głównego

5000.51.01.00.Fx.010 2020-04-09

iZAZ100-x-Ix
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Wejście do menu nastaw. Zapis nastaw.

5000.51.01.00.Fx.010 2020-04-09

iZAZ100-x-Ix
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Odstawienie/Aktywacja funkcji zabezpieczeniowych. Edycja nastaw wejścia
zewnętrznego. Przejście do nastaw zabezpieczeń.

2020-04-09 5000.51.01.00.Fx.010

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

32 / 44

iZAZ100-x-Ix
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Menu wyboru nastawa poszczególnych zabezpieczeń. Nastawa parametrów wyjść
przekaźnikowych.

Nastawyzabezp.
Zab.St Par.Wy
Enter

„Zab.St”
Przejście do edycji
nastaw

N/W.Wy – nastawy negacji i podtrzymania
wyjść
tminW – nastawa minimalnego czasu
impulsu „Zadziałania”
Wybór opcji przyciskami „<” „>”
Zatwierdzenie ustawienia przyciskiem
„Enter”
„ESC” - przejście do procesu zapisu nastaw

ESC

Nastawyzabezp.
N/M.Wy tminW

Enter

Nastawa negacji (N) i
podtrzymania dzialania (M) wyjść
przekaźnikowych
Wybór edytowanego elementu
przyciskami „<” „>”
Wejście i wyjście z edycji wartości
przyciskiem „Enter”
Zmiana wartości przyciskami „V” „Λ”
Wyjście do menu poziomu wyższego
przyciskiem „ESC”

Nastawa podtrzymnia świecenia
diody pobudzenie.
Wybór edytowanego elementu
przyciskami „<” „>”
Wejście i wyjście z edycji wartości
przyciskiem „Enter”
Zmiana wartości przyciskami „V” „Λ”
Wyjście do menu poziomu wyższego
przyciskiem „ESC”

Nastawa minimalnego czasu
impulsu „Zadziałanie”
Wejście i wyjście z edycji wartości
przyciskiem „Enter”
Zmiana wartości przyciskami „V”
„Λ” „<” „>”
Wyjście do menu poziomu
wyższego przyciskiem „ESC”

2020-04-09 5000.51.01.00.Fx.010

Menu nastaw parametrów wyjść:

ESC

Menu nastaw negacji i
podtrzymania wyjść:
N/W._K – nastawy wyjść
przekaźnikowych
M LED – nastawa podtrzymania
diody pobudzenie
Wybór opcji przyciskami „<” „>”
Zatwierdzenie ustawienia przyciskiem
„Enter”
„ESC” - przejście do procesu zapisu
nastaw

Neg./Pod.Wy.
N/M_K
M LED
Enter

ESC

Poszczególnym cyfrom
odpowiadają przekaźniki w
kolejności K1, K2, K3,
K4(opcja).
Stan „1” oznacza
uaktywnienie
negacji/podtrzymania
odpowiedniego przekaźnika.

Neg/Pod.Wy.Prz.
N:[1010]M:[0000]
Pod.P.LED [St1]
P:[100100000]
Stan „1”, kolejnych cyfr oznacza uaktywnienie
podtrzymania od pobudzenie odpowiadającego mu
zabezpieczenia. Oznaczenie wskazywanego
zabezpieczenia pojawia się w prawym górnym rogu.

NastawyZabezp.
tiw= 00.20 [s]
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Menu nastaw przekaźnika prądowego.

NastawyZabezp.
St1 St2 St3 St4
Enter

Podmenu nastaw poszczególnych
stopni
Wybór opcji przyciskami „<” „>”
Zatwierdzenie ustawienia
przyciskiem „Enter”
Wyjście do menu poziomu wyższego
przyciskiem „ESC”
Kon – nastawa konfiguracji
Ir
– nastawa wartości rozruchowej
tz – nastawa czasu działania
Wyj – nastawa konfiguracji wyjść

Podmenu nastaw stopni
zabezpieczenia
Wybór opcji przyciskami „<” „>”
Zatwierdzenie ustawienia
przyciskiem „Enter”
Wyjście do menu poziomu
wyższego przyciskiem „ESC”

ESC

NastawySt1
Kon Ir tz

Wyj

NastawySt2
Kon Ir tz

Wyj

NastawySt3
Kon Ir tz

Wyj

NastawySt4
Kon Ir tz

Wyj

Przejście do edycji nastaw
poszczególnych stopni
(opis nastaw pojedynczego stopnia
na stronie)

5000.51.01.00.Fx.010 2020-04-09

35 / 44

iZAZ100-x-Ix

9.2.8.

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

Nastawy pojedynczego stopnia zabezpieczenia prądowego.

NastawySt1
Kon Ir tz
Enter

Wyj

ESC

NastawySt1
Typ=Nad Log=OR

NastawySt1
Ir = 10.00 [A]

NastawySt1
tz = 00.50 [s]

NastawySt1
P:[1010]Z:[0100]
Poszczególnym cyfrom odpowiadają
przekaźniki w kolejności K1, K2, K3,
K4(opcja).
Stan „1” oznacza wyprowadzenie
sygnału na dany przekaźnik.

2020-04-09 5000.51.01.00.Fx.010

Nastawa konfiguracji
Wybór edytowanego elementu
przyciskami „<” „>”
Wejście i wyjście z edycji wartości
przyciskiem „Enter”
Zmiana wartości przyciskami „V” „Λ”
Wyjście do menu poziomu wyższego
przyciskiem „ESC”
Typ - nastawa typu i aktywności
Nad – nadmiarowy
Pod – niedomiarowy
OFF – stopień odstawiony
Tog - nastawa logiki działania
przekaźników fazowych
OR – suma logiczna
AND – iloczyn logiczny

Nastawa wartości rozruchowej
Wejście i wyjście z edycji wartości
przyciskiem „Enter”
Zmiana wartości przyciskami „V” „Λ”
„<” „>”
Wyjście do menu poziomu wyższego
przyciskiem „ESC”

Nastawa czasu działania
Wejście i wyjście z edycji wartości
przyciskiem „Enter”
Zmiana wartości przyciskami „V” „Λ”
„<” „>”
Wyjście do menu poziomu wyższego
przyciskiem „ESC”

Nastawa wyjść przekaźnikowych
P: wyjście Pobudzenie
Z: wyjście Zadziałanie
Wybór edytowanego elementu
przyciskami „<” „>”
Wejście i wyjście z edycji wartości
przyciskiem „Enter”
Zmiana wartości przyciskami „V”
„Λ”
Wyjście do menu poziomu wyższego
przyciskiem „ESC”
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Menu nastaw zabezpieczeń.
Podmenu wyboru nastaw zabezpieczeń
Wybór opcji przyciskami „<” „>”
Zatwierdzenie ustawienia przyciskiem
„Enter”
Wyjście do menu poziomu wyższego
przyciskiem „ESC”
I>
- zabezpieczenie prądowe
Ip
- zabezpieczenie przeciążeniowe
Asym - zabezpieczenie asymetrii

NastawyZabezp.
I>
Ip
Asym
Enter

ESC

NastawyZab. I>
St1 St2 St3 St4
Przejście do edycji nastaw
Zabezpieczenia prądowego
Ciąg dalszy od p. 9.2.7

NastawyZab. Ip
Typ
Char
Enter

ESC

Nastawa typu zabezpieczenia
Wejście i wyjście z edycji wartości
przyciskiem „Enter”
Zmiana wartości przyciskami
„V” „Λ”
Wyjście do menu poziomu
wyższego przyciskiem „ESC”.
I49 – zab. cieplne
A – zab. zależne char. typ A
B – zab. zależne char. typ B
C – zab. zależne char. typ C
Iz – zab. zależne programowalne
OFF – zab. odstawione

NastawyZab.Asym
St1
St2
Przejście do edycji nastaw
Zabezpieczenia asymetrii

Podmenu nastaw poszczególnych
zabezpieczeń
Wybór opcji przyciskami „<” „>”
Zatwierdzenie ustawienia
przyciskiem „Enter”
Wyjście do menu poziomu wyższego
przyciskiem „ESC”

Menu nastaw zabezpieczenia
przeciążeniowego
Typ - wybór typu (I49,A,B,C,Iz)
Char - przejście do menu nastaw
parametrów charakterystyki
Wybór opcji przyciskami „<” „>”
Przejście do podmenu przyciskiem
„Enter”
Wyjście do menu poziomu wyższego
przyciskiem „ESC”

Przejście do edycji nastaw
charakterystyki
Ciąg dalszy zab. cieplne p. 9.2.10
Ciąg dalszy zabezpieczeń zależnych od
p. 9.2.11

NastawyZab. Ip
Typ = A
Podmenu nastaw poszczególnych
zabezpieczeń
Wybór opcji przyciskami „<” „>”
Zatwierdzenie ustawienia
przyciskiem „Enter”
Wyjście do menu poziomu wyższego
przyciskiem „ESC”

Ciąg dalszy od p. 9.2.12

5000.51.01.00.Fx.010 2020-04-09
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9.2.10. Menu nastaw zabezpieczenia cieplnego.

Edycja nastawy aktywności
przekaźnika cieplnego

NastawyZab. I49
Stan St. Char.
Enter

ON – stan aktywny
OFF – przekaźnik odstawiony
Ustawienie wartości przyciskami „V” „Λ”
Wejście i wyjście z edycji wartości
przyciskiem „Enter”
Wyjście do menu poziomu wyższego
przyciskiem „ESC”

ESC

NastawyZab.
Stan= ON

I49

NastawyZab. I49
Sygn Blok Wyl
Enter

ESC

NastawyZab. I49
ϑ_Syg
WyjS

Podmenu wyboru nastawy stopnia
ϑ_xx - nastawa temperatury
Wyjx - nastawa wyjść przekaźnikowych

NastawyZab. I49
St.czas Dane.Zn
Nastawy modelu cieplnego
St.czas - stałe czasowe
Dane.Zn- dane znamionowe

Podmenu wyboru stopnia
Wybór opcji przyciskami „<” „>”
Zatwierdzenie ustawienia
przyciskiem „Enter”
Wyjście do menu poziomu
wyższego przyciskiem „ESC”
Sygn - stopień sygnalizacji
Blok - stopień blokady
załączenia
Wyl
- stopień wyłaczenia

NastawyZab. I49
ϑ_Bl
WyjBl
NastawyZab. I49
ϑ_Wyl
WyjW
Przejście do edycji nastaw
(cd na stronie następnej)

Enter

ESC

Nastawy modelu cieplnego
T1- pierwsza stała czasowa
T2- druga stała czasowa
k - współczynnik stygnięcia bezprądowego
Nastawy modelu cieplnego
Ib
- prąd bazowy
ϑ_n - temperatura znamionowa
ϑ_o - temperatura otoczenia

NastawyZab. I49
T1
T2
k
NastawyZab. I49
Ib
ϑ_n ϑ_o
Przejście do edycji nastaw
(cd na stronie następnej)

2020-04-09 5000.51.01.00.Fx.010
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NastawyZab. I49
ϑ_Syg
WyjS
Enter

ESC

Nastawa wyjść przekaźnikowych
P: wyjście Pobudzenie
Z: wyjście Zadziałanie
Wybór edytowanego elementu
przyciskami „<” „>”
Wejście i wyjście z edycji wartości
przyciskiem „Enter”
Zmiana wartości przyciskami „V” „Λ”
Wyjście do menu poziomu wyższego
przyciskiem „ESC”

NastawyZab. I49
T1
T2
k
Enter

ESC

Nastawy modelu cieplnego
T1- pierwsza stała czasowa
T2- druga stała czasowa
k - współczynnik stygnięcia bezprądowego

NastawyZab. I49
Ib
ϑ_n ϑ_o
Enter

ESC

Nastawy modelu cieplnego
Ib
- prąd bazowy
ϑ_n - temperatura znamionowa
ϑ_o - temperatura otoczenia
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Nastawa wartości rozruchowej
Wejście i wyjście z edycji wartości przyciskiem „Enter”
Zmiana wartości przyciskami „V” „Λ” „<” „>”
Wyjście do menu poziomu wyższego przyciskiem „ESC”

Nastawy I49 Syg
ϑ_Syg= 100 [st]
Nastawy I49 Syg
S:[1010]
Poszczególnym cyfrom odpowiadają
przekaźniki w kolejności K1, K2, K3,
K4(opcja).
Stan „1” oznacza wyprowadzenie
sygnału na dany przekaźnik.

NastawyZab. I49
T1 =
120[min]
NastawyZab. I49
T2 =
120[min]
NastawyZab. I49
K =
3
NastawyZab. I49
Ib = 04.90 [A]
NastawyZab. I49
ϑ_n = 080 [st]
NastawyZab. I49
ϑ_o = 020 [st]

5000.51.01.00.Fx.010 2020-04-09
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9.2.11. Menu nastaw charakterystyk zależnych zabezpieczenia przeciążeniowego..

NastawyZab. Ip
Typ
Char
Enter

ESC

NastawyZab. Ip A
Ib
Wyj kt
NastawyZab. Ip B
Ib
Wyj kt
NastawyZab. Ip C
Ib
Wyj kt

Podmenu nastaw parametrów
charakterystyki
(zależnie od nastawy typu)
Wybór opcji przyciskami „<” „>”
Zatwierdzenie ustawienia przyciskiem „Enter”
Wyjście do menu poziomu wyższego
przyciskiem „ESC”
Ib
– nastawa prądu bazowego
Wyj – nastawa wyjść
przekaźnikowych
kt
– nastawa mnożnika
a
– nastawa wykładnika potęgi (tylko dla
charakterystyki programowalnej)

NastawyZab.Ip Iz
Ib Wyj kt c
Enter

ESC

NastawyZab. Ip
Ib = 04.90 [A]
Nastawa wyjść
przekaźnikowych
P: wyjście Pobudzenie
Z: wyjście Zadziałanie
Wybór edytowanego
elementu przyciskami
„<” „>”
Wejście i wyjście z edycji
wartości przyciskiem
„Enter”
Zmiana wartości przyciskami
„V” „Λ”
Wyjście do menu poziomu
wyższego przyciskiem
„ESC”

Wejście i wyjście z edycji
wartości przyciskiem
„Enter”
Zmiana wartości
przyciskami
„V” „Λ” „<” „>”
Wyjście do menu poziomu
wyższego przyciskiem
„ESC”

NastawyZab. Ip
P:[1010]Z:[0100]
NastawyZab. Ip
kt = 01.00 [s]
NastawyZab. Ip
c = 00.02

2020-04-09 5000.51.01.00.Fx.010

Nastawy prądu
bazowego.

Nastawy
współczynników
charakterystyki „kt” i
„a”.
Wejście i wyjście z edycji
wartości przyciskiem
„Enter”
Zmiana wartości
przyciskami
„V” „Λ” „<” „>”
Wyjście do menu poziomu
wyższego przyciskiem
„ESC”
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9.2.12. Menu nastaw zabezpieczenia asymetrii prądowej.

NastawyZab.Asym
St1
St2
Enter

ESC

Nastawy A St2
Kon I2r tz Wyj
Nastawy A St1
Kon I2r tz Wyj
Enter

ESC

Nastawa wartości rozruchowej
Wejście i wyjście z edycji wartości przyciskiem
„Enter”
Zmiana wartości przyciskami „V” „Λ” „<” „>”
Wyjście do menu poziomu wyższego przyciskiem
„ESC”
Nastawa czasu działania
Wejście i wyjście z edycji wartości przyciskiem
„Enter”
Zmiana wartości przyciskami „V” „Λ” „<” „>”
Wyjście do menu poziomu wyższego przyciskiem
„ESC”
Nastawa wyjść przekaźnikowych
P: wyjście Pobudzenie
Z: wyjście Zadziałanie
Wybór edytowanego elementu przyciskami „<” „>”
Wejście i wyjście z edycji wartości przyciskiem
„Enter”
Zmiana wartości przyciskami „V” „Λ”
Wyjście do menu poziomu wyższego przyciskiem
„ESC”

Edycja nastawy aktywności
przekaźnika asymetrii
ON – stan aktywny
OFF – przekaźnik odstawiony
Ustawienie wartości przyciskami „V” „Λ”
Wejście i wyjście z edycji wartości
przyciskiem „Enter”
Wyjście do menu poziomu wyższego
przyciskiem „ESC”

Nastawy A St1
Stan= ON
Nastawy A St1
I2/I1= 01.00 []
Nastawy A St1
tz = 00.50 [s]
Nastawy A St1
P:[1010]Z:[0100]
Poszczególnym cyfrom odpowiadają
przekaźniki w kolejności K1, K2, K3,
K4(opcja).
Stan „1” oznacza wyprowadzenie
sygnału na dany przekaźnik.

5000.51.01.00.Fx.010 2020-04-09

iZAZ100-x-Ix

10.

41 / 44

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

PRZEGLĄDY I KONSERWACJA

Urządzenie zabezpieczające typu iZAZ100 ma wbudowane procedury autokontroli, co zapewnia
ciągłe monitorowanie jego pracy. Ponadto, wykorzystując opcje programu obsługi, umożliwiające
podgląd wartości sygnałów wejściowych analogowych oraz stanów wejść/wyjść dwustanowych,
możliwa jest bieżąca kontrola poprawnej pracy urządzenia.
Nie jest konieczna specjalna obsługa konserwacyjna, bądź okresowe testowanie urządzenia iZAZ100.
Jednak ze względu na funkcje, spełniane przez urządzenie, wskazane jest okresowe sprawdzanie
poprawnego działania. Producent zaleca wykonywanie takiego sprawdzenia raz w roku lub po okresie
wyłączenia z eksploatacji dłuższym niż 30 dni. Niezależnie od długości przerwy w pracy urządzenia
sprawdzenie należy wykonywać, jeśli były prowadzone prace związane z obwodami wtórnymi pola.
Zaleca się następującą procedurę postępowania:
 Pomiar wielkości, doprowadzonych do wejść pomiarowych urządzenia (prądów i napięć)
i porównanie wyników z wartościami prezentowanymi na panelu operatora lub w programie
obsługi.
 Test zewnętrznych obwodów wejściowych, realizowany przez podanie na poszczególne wejścia
dwustanowe napięcia sterującego i kontrolowanie, czy dane wejście jest właściwie obsługiwane
przez urządzenie (podgląd stanu wejścia dwustanowych poprzez panel operatora.
 Test obwodów zewnętrznych wyjściowych, wykonywany przez pobudzanie poszczególnych
przekaźników wyjściowych za pomocą funkcji testowania wyjść poprzez panel operatora.
Powyższa procedura może być uzupełniona o sprawdzenie działania poszczególnych
zabezpieczeń, wchodzących w skład zespołu.

Co 5 lat wskazane jest wykonanie prób działania zabezpieczeń z wymuszaniem prądów i napięć
w obwodach pierwotnych.
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Sposób zamawiania

iZAZ100 –

–

–

Ilość wyjść przekaźnikowych / wariant konfiguracji
programowej:
4 – przekaźnik sprawności BZ oraz 4 przekaźniki programowalne
S – przekaźnik sprawności BZ, 3 przekaźniki programowalne oraz
wejście komunikacji RS-485 i poprzez port USB
A – przekaźnik sprawności BZ, 3 przekaźniki programowalne oraz
wejście czujnika błysku do zabezpieczenia łukochronnego
W zależności od wariantu lista funkcji zabezpieczeniowych
i dodatkowych według tabeli 1 na str. 3

Konfiguracja kanałów analogowych:
I1 – trzy wejścia prądowe IL1, IL2, IL3: In=1 A (rys. 1a)
I5 – trzy wejścia prądowe IL1, IL2, IL3: In=5 A (rys. 1a)
Io – wersja ziemnozwarciowa: wejście składowej przeciwnej
prądowe 3Io i napięciowe 3Uo: Un=100 V (rys. 1b)
U1 – trzy wejścia napięciowe UL1, UL2, UL3: Un=100 V (rys. 1c)
U2 – trzy wejścia napięciowe UL1, UL2, UL3: Un=230 V (rys. 1d)
Napięcia znamionowe pomocnicze (zasilające i sterujące):
024 – Upn=24 VDC
048 – Upn=48 VDC
060 – Upn=60 VDC
110 – Upn=110 VDC
220 – Upn=220 VDC / 230 VAC
Przykłady zamówienia.
iZAZ100-A-I1-220 –Przekaźnik zabezpieczeniowy typu iZAZ100 w wariancie z 3 przekaźnikami
programowalnymi w wykonaniu prądowym o wartości znamionowej 1 A z zabezpieczeniem łukochronnym,
zasilany napięciem pomocniczym Upn=220 VDC lub 230 VAC.
iZAZ100-4-I5-024 –Przekaźnik zabezpieczeniowy typu iZAZ100 w wariancie z 4 przekaźnikami programowalnymi
w wykonaniu prądowym o wartości znamionowej 5 A, zasilany napięciem pomocniczym Upn=24 VDC.
Uwaga: W wyniku prowadzenia ciągłych prac rozwojowych Producent zastrzega możliwość wprowadzania
zmian w produkowanych wyrobach. Dokument niniejszy należy traktować jako informację o wyrobach, a nie
ofertę sprzedaży.

Zamówienia należy kierować na adres:
ZAZ-En sp. z o.o. , ul. Marii Konopnickiej 13, 41-100 Siemianowice Śląskie
tel. +48 32 726 69 23, faks +48 32 494 48 85
biuro@zaz-en.pl, http://zaz-en.pl

Copyright  2012 ZAZ-En . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie części lub całości tego dokumentu
w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ZAZ-En są zabronione.

5000.51.01.00.Fx.010 2020-04-09

iZAZ100-x-Ix

43 / 44

PUSTA STRONA

2020-04-09 5000.51.01.00.Fx.010

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

44 / 44

iZAZ100-x-Ix

5000.51.01.00.Fx.010 2020-04-09

