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„ … wieloletnie doświadczenie i pełen profesjonalizm … ”

I. Wstęp.
Nasza firma jest w stanie wykonać automatykę układu samoczynnego załączenia rezerwy
pracującego w kaŜdej konfiguracji. Układ SZR tworzymy zgodnie z oczekiwaniami uŜytkownika,
dla kaŜdej konfiguracji tablicy łączeń stworzonej poprawnie po względem technicznym i
logicznym. Standardowe układy SZR są produkowane w jednolitej obudowie do przykręcenia na
płytę montaŜową.

Pracą całego układu steruje przekaźnik programowalny EASY rozbudowany o odpowiednie
moduły wejść/wyjść. Synoptyka układu wraz z panelem dotykowym umieszczona jest na elewacji
rozdzielnicy. „Sterownik” realizuje program kontrolując pracę wyłączników, oraz parametrów
napięć źródeł zasilania ( CZF ).

Rys.1. Przykładowa synoptyka automatyki SZR.

II. Diagramy łączeń.
Przykładowe diagramy łączeń dla układów SZR.
DIAGRAM: 1A0

DIAGRAM: 1B0

DIAGRAM: 2A0, 2A1

DIAGRAM: 2B0

DIAGRAM: 3A0

DIAGRAM: 3B0

III.

Opis działania układów SZR.
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– zamknięty
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– pozostaje bez zmian

A. Tryby pracy układu SZR:
1. Praca automatyczna:
- w tym trybie pracy załączanie i wyłączanie wyłączników ( Q1, oraz Q2) z panelu
synoptycznego jest zablokowane. Sterowaniem zarządza „sterownik” zgodnie z diagramem
łączeń.
2. Praca ręczna:
- w tym trybie, praca automatyczna sterownika jest zablokowana. Załączanie i wyłączanie
wyłączników ( Q1, oraz Q2) moŜna dokonywać ręcznie z panelu synoptycznego. Wszelkie
przełączenia za pośrednictwem panelu synoptycznego są wykonywane z zachowaniem
blokad elektrycznych oraz mechanicznych*( jeśli występują ).
3. Sygnalizacja:
- lampki ( LED ) koloru białego sygnalizują obecność napięcia na transformatorach: T1 i T2
- lampki ( LED ) koloru Ŝółtego sygnalizują wyzwolenie konkretnego wyłącznika;
- tryb pracy: Praca automatyczna – świecenie ciągłe lampki „ AUTO ”;
- tryb pracy: Praca ręczna
– świecenie ciągłe lampki „ RĘKA ”;
- GWP – przycisk wyłączenia poŜarowego;
- Kasowanie GWP – przycisk koloru czerwonego z podświetleniem pełniący dwie funkcje:
- kasowanie wyłączenia poŜarowego,
- sygnalizacja wyłączenia poŜarowego.

4. Wyłączenie awaryjne/poŜarowe:
Naciśnięcie przycisku GWP powoduje, niezaleŜnie od bieŜącego trybu sterowania i stanu zasilania
otwarcie wyłączników Q1, Q2. Po zadziałaniu wyłączenia awaryjnego (przeciw-poŜarowego)
zapala się podświetlenie czerwonego przycisku Kasowanie GWP, który świeci światłem ciągłym.
Stan ten zostaje zapamiętany przez jednostkę logiczną ( blokada działania programu ). W celu
przywrócenia zasilania rozdzielnicy naleŜy w pierwszym kroku usunąć awarię, a następnie
„odciągnąć” wciśnięty przycisk GWP, oraz nacisnąć przycisk Kasowanie GWP. Jeśli wyłączony
łącznik pozostał w pozycji „wyzwolony” (TRIP) naleŜy go wyłączyć w trybie sterowania ręcznego.
Wyzwolenie któregokolwiek z wyłączników powoduje przejście układu SZR w tryb blokady. Po
usunięciu „awarii”, aby odblokować układ naleŜy wykonać sekwencję przełączeń: AUTO →
RĘKA → AUTO.
Blokada sterowania równieŜ występuje w trybie: „SZR bez samo powrotu”- wówczas równieŜ, aby
odblokować SZR naleŜy wykonać powyŜszą sekwencję przełączeń.

B. Działanie układu SZR w trybie automatycznym.
Stan 1:

- napięcie na transformatorze T1 i/lub T2, zamknięty wyłącznik Q1, otwarty wyłącznik Q2.

Stan 2:

- napięcie na transformatorze T2, brak napięcia na transformatorze T1, zamknięty wyłącznik Q2,
otwarty wyłącznik Q1.
W trybie: Praca Automatyczna - stan ten pojawia się w przypadku zaniku napięcia na
transformatorze T1, przy obecnym napięciu na transformatorze T2.
Po zaniku napięcia na T1 (tryb: Praca automatyczna) wykonuje się sekwencja przełączeń:
- po t = 3 sek. otwarcie wyłącznika Q1
- po t = 6 sek. zamknięcie wyłącznika Q2

Powrót do Stanu 1 (tryb: Praca automatyczna) następuje po powrocie napięcia na T1. Dokonuje
się wówczas sekwencja przełączeń:
- po t = 3 sek. otwarcie wyłącznika Q2
- po t = 6 sek. zamknięcie wyłącznika Q1
* Czas przełączeń „t” jest konfigurowalny. Zmiany dokonuje się z panelu dotykowego po
wcześniejszym zalogowaniu się jako operator.
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A. Tryby pracy układu SZR:
1. Praca automatyczna:
- w tym trybie pracy załączanie i wyłączanie wyłączników ( Q1, oraz Q2) z panelu
synoptycznego jest zablokowane. Sterowaniem zarządza „sterownik” zgodnie z diagramem
łączeń.
2. Praca ręczna:
- w tym trybie, praca automatyczna „sterownika” jest zablokowana. Załączanie i wyłączanie
wyłączników ( Q1, oraz Q2) moŜna dokonywać ręcznie z panelu synoptycznego. Wszelkie
przełączenia za pośrednictwem panelu synoptycznego są wykonywane z zachowaniem
blokad elektrycznych oraz mechanicznych*( jeśli występują ).
3. Sygnalizacja:
- lampki ( LED ) koloru białego sygnalizują obecność napięcia na transformatorach: T1 i
GENERATORZE
- lampki ( LED ) koloru Ŝółtego sygnalizują wyzwolenie konkretnego wyłącznika;
- tryb pracy: Praca automatyczna – świecenie ciągłe lampki „ AUTO ”;
- tryb pracy: Praca ręczna
– świecenie ciągłe lampki „ RĘKA ”;
- GWP – przycisk wyłączenia poŜarowego;
- Kasowanie GWP – przycisk koloru czerwonego z podświetleniem pełniący dwie funkcje:
- kasowanie wyłączenia poŜarowego,
- sygnalizacja wyłączenia poŜarowego

4. Wyłączenie awaryjne/poŜarowe:
Naciśnięcie przycisku GWP powoduje, niezaleŜnie od bieŜącego trybu sterowania i stanu zasilania
otwarcie wyłączników Q1, Q2. Po zadziałaniu wyłączenia awaryjnego (przeciw-poŜarowego)
zapala się podświetlenie czerwonego przycisku Kasowanie GWP, który świeci światłem ciągłym.
Stan ten zostaje zapamiętany przez jednostkę logiczną ( blokada działania programu ). W celu
przywrócenia zasilania rozdzielnicy naleŜy w pierwszym kroku usunąć awarię, a następnie
„odciągnąć” wciśnięty przycisk GWP, oraz nacisnąć przycisk Kasowanie GWP. Jeśli wyłączony
łącznik pozostał w pozycji „wyzwolony” (TRIP) naleŜy go wyłączyć w trybie sterowania ręcznego.
Wyzwolenie któregokolwiek z wyłączników powoduje przejście układu SZR w tryb blokady. Po
usunięciu „awarii”, aby odblokować układ naleŜy wykonać sekwencję przełączeń: AUTO →
RĘKA → AUTO.
Blokada sterowania równieŜ występuje w trybie: „SZR bez samo powrotu”- wówczas równieŜ, aby
odblokować SZR naleŜy wykonać powyŜszą sekwencję przełączeń.

B. Działanie układu SZR w trybie automatycznym.
Stan 1:

- napięcie na transformatorze T1, brak napięcia na Generatorze, zamknięty wyłącznik Q1, otwarty
wyłącznik Q2.

Stan 2:

- napięcie na Generatorze, brak napięcia na transformatorze T1, zamknięty wyłącznik Q2, otwarty
wyłącznik Q1.
W trybie: Praca Automatyczna - stan ten pojawia się w przypadku zaniku napięcia na
transformatorze T1, przy obecnym napięciu na Generatorze.
Po zaniku napięcia na T1 (tryb: Praca automatyczna), oraz odliczeniu czasu opóźnienia
t1= 6 sek. zostaje podany sygnał ‘Start Generator’. Po pojawieniu się napięcia na generatorze
dokonywana jest sekwencja przełączeń:
- po t = 3 sek. otwarcie wyłącznika Q1
- po t = 6 sek. zamknięcie wyłącznika Q2
Powrót do Stanu 1 (tryb: Praca automatyczna) następuje po powrocie napięcia na T1. Dokonuje
się wówczas sekwencja przełączeń:
- zabranie sygnału ‘Start Generator’
- po t = 3 sek. otwarcie wyłącznika Q2
- po t = 6 sek. zamknięcie wyłącznika Q1

* Czas przełączeń „t” jest konfigurowalny. Zmiany dokonuje się z panelu dotykowego po
wcześniejszym zalogowaniu się jako operator.
* Czas opóźnienia „t1” jest konfigurowalny. Zmiany dokonuje się z panelu dotykowego po
wcześniejszym zalogowaniu się jako operator.
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A. Tryby pracy układu SZR:
1. Praca automatyczna:
- w tym trybie pracy załączanie i wyłączanie wyłączników ( Q1, Q2 oraz Q3 ) z panelu
synoptycznego jest zablokowane. Sterowaniem zarządza „sterownik” zgodnie z diagramem
łączeń.
2. Praca ręczna:
- w tym trybie, praca automatyczna sterownika jest zablokowana. Załączanie i wyłączanie
wyłączników ( Q1, Q2 oraz Q3 ) moŜna dokonywać ręcznie z panelu synoptycznego.
Wszelkie przełączenia za pośrednictwem panelu synoptycznego są wykonywane z
zachowaniem blokad elektrycznych oraz mechanicznych*( jeśli występują ).
3. Sygnalizacja:
- lampki ( LED ) koloru białego sygnalizują obecność napięcia na transformatorach: T1 i T2
- lampki ( LED ) koloru Ŝółtego sygnalizują wyzwolenie konkretnego wyłącznika;
- tryb pracy: Praca automatyczna – świecenie ciągłe lampki „ AUTO ”;
- tryb pracy: Praca ręczna
– świecenie ciągłe lampki „ RĘKA ”;
- GWP – przycisk wyłączenia poŜarowego;
- Kasowanie GWP – przycisk koloru czerwonego z podświetleniem pełniący dwie funkcje:
- kasowanie wyłączenia poŜarowego,
- sygnalizacja wyłączenia poŜarowego

4. Wyłączenie awaryjne/poŜarowe:
Naciśnięcie przycisku GWP powoduje, niezaleŜnie od bieŜącego trybu sterowania i stanu zasilania
otwarcie wyłączników Q1, Q2, Q3. Po zadziałaniu wyłączenia awaryjnego (przeciw-poŜarowego)
zapala się podświetlenie czerwonego przycisku Kasowanie GWP, który świeci światłem ciągłym.
Stan ten zostaje zapamiętany przez jednostkę logiczną ( blokada działania programu ). W celu
przywrócenia zasilania rozdzielnicy naleŜy w pierwszym kroku usunąć awarię, a następnie
„odciągnąć” wciśnięty przycisk GWP, oraz nacisnąć przycisk Kasowanie GWP. Jeśli wyłączony
łącznik pozostał w pozycji „wyzwolony” (TRIP) naleŜy go wyłączyć w trybie sterowania ręcznego.
Wyzwolenie któregokolwiek z wyłączników powoduje przejście układu SZR w tryb blokady. Po
usunięciu „awarii”, aby odblokować układ naleŜy wykonać sekwencję przełączeń: AUTO →
RĘKA → AUTO.
Blokada sterowania równieŜ występuje w trybie: „SZR bez samo powrotu”- wówczas równieŜ, aby
odblokować SZR naleŜy wykonać powyŜszą sekwencję przełączeń.

B. Działanie układu SZR w trybie automatycznym.
Stan 1:

- napięcie na transformatorze T1 i T2, zamknięty wyłącznik Q1 oraz Q2, otwarty wyłącznik Q3.

Stan 2:

- napięcie na transformatorze T2, brak napięcia na transformatorze T1, zamknięty wyłącznik Q2
oraz Q3, otwarty wyłącznik Q1.
W trybie: Praca Automatyczna - stan ten pojawia się w przypadku zaniku napięcia na
transformatorze T1, przy obecnym napięciu na transformatorze T2.
Po zaniku napięcia na T1 (tryb: Praca automatyczna) wykonuje się sekwencja przełączeń:
- po t = 3 sek. otwarcie wyłącznika Q1
- po t = 6 sek. zamknięcie wyłącznika Q3
Powrót do Stanu 1 (tryb: Praca automatyczna) następuje po powrocie napięcia na T1. Dokonuje
się wówczas sekwencja przełączeń:
- po t = 3 sek. otwarcie wyłącznika Q3
- po t = 6 sek. zamknięcie wyłącznika Q1
* Czas przełączeń „t” jest konfigurowalny. Zmiany dokonuje się z panelu dotykowego po
wcześniejszym zalogowaniu się jako operator.

Stan 3:

- napięcie na transformatorze T1, brak napięcia na transformatorze T2, zamknięty wyłącznik Q1
oraz Q3, otwarty wyłącznik Q2.
W trybie: Praca Automatyczna - stan ten pojawia się w przypadku zaniku napięcia na
transformatorze T2, przy obecnym napięciu na transformatorze T1.
Po zaniku napięcia na T2 (tryb: Praca automatyczna) wykonuje się sekwencja przełączeń:
- po t = 3 sek. otwarcie wyłącznika Q2
- po t = 6 sek. zamknięcie wyłącznika Q3

Powrót do Stanu 1 (tryb: Praca automatyczna) następuje po powrocie napięcia na T2. Dokonuje
się wówczas sekwencja przełączeń:
- po t = 3 sek. otwarcie wyłącznika Q3
- po t = 6 sek. zamknięcie wyłącznika Q2
* Czas przełączeń „t” jest konfigurowalny. Zmiany dokonuje się z panelu dotykowego po
wcześniejszym zalogowaniu się jako operator.

Diagram łączeń 2A1
Opis

TR 1

TR 2

Q1

Q2

Q3

Stan 1

1

1/0

Z

O

Z

Stan 2

0

1

O

Z

O

Stan 3
Wyłączenie
awaryjne

0

0

-

-

-

1/0

1/0

T

T

T

Opis:
1
0
–

– zamknięty
– otwarty
– pozostaje bez zmian

A. Tryby pracy układu SZR:
1. Praca automatyczna:
- w tym trybie pracy załączanie i wyłączanie wyłączników ( Q1, Q2 oraz Q3 ) z panelu
synoptycznego jest zablokowane. Sterowaniem zarządza „sterownik” zgodnie z diagramem
łączeń.
2. Praca ręczna:
- w tym trybie, praca automatyczna sterownika jest zablokowana. Załączanie i wyłączanie
wyłączników ( Q1, Q2 oraz Q3 ) moŜna dokonywać ręcznie z panelu synoptycznego.
Wszelkie przełączenia za pośrednictwem panelu synoptycznego są wykonywane z
zachowaniem blokad elektrycznych oraz mechanicznych*( jeśli występują ).
3. Sygnalizacja:
- lampki ( LED ) koloru białego sygnalizują obecność napięcia na transformatorach: T1 i T2
- lampki ( LED ) koloru Ŝółtego sygnalizują wyzwolenie konkretnego wyłącznika;
- tryb pracy: Praca automatyczna – świecenie ciągłe lampki „ AUTO ”;
- tryb pracy: Praca ręczna
– świecenie ciągłe lampki „ RĘKA ”;
- GWP – przycisk wyłączenia poŜarowego;
- Kasowanie GWP – przycisk koloru czerwonego z podświetleniem pełniący dwie funkcje:
- kasowanie wyłączenia poŜarowego,
- sygnalizacja wyłączenia poŜarowego

4. Wyłączenie awaryjne/poŜarowe:
Naciśnięcie przycisku GWP powoduje, niezaleŜnie od bieŜącego trybu sterowania i stanu zasilania
otwarcie wyłączników Q1, Q2, Q3. Po zadziałaniu wyłączenia awaryjnego (przeciw-poŜarowego)
zapala się podświetlenie czerwonego przycisku Kasowanie GWP, który świeci światłem ciągłym.
Stan ten zostaje zapamiętany przez jednostkę logiczną ( blokada działania programu ). W celu
przywrócenia zasilania rozdzielnicy naleŜy w pierwszym kroku usunąć awarię, a następnie
„odciągnąć” wciśnięty przycisk GWP, oraz nacisnąć przycisk Kasowanie GWP. Jeśli wyłączony
łącznik pozostał w pozycji „wyzwolony” (TRIP) naleŜy go wyłączyć w trybie sterowania ręcznego.
Wyzwolenie któregokolwiek z wyłączników powoduje przejście układu SZR w tryb blokady. Po
usunięciu „awarii”, aby odblokować układ naleŜy wykonać sekwencję przełączeń: AUTO →
RĘKA → AUTO.
Blokada sterowania równieŜ występuje w trybie: „SZR bez samo powrotu”- wówczas równieŜ, aby
odblokować SZR naleŜy wykonać powyŜszą sekwencję przełączeń.

B. Działanie układu SZR w trybie automatycznym.
Stan 1:

- napięcie na transformatorze T1 i/lub T2, zamknięty wyłącznik Q1 oraz Q3, otwarty wyłącznik
Q2.

Stan 2:

- napięcie na transformatorze T2, brak napięcia na transformatorze T1, zamknięty wyłącznik Q2,
otwarty wyłącznik Q1, oraz Q3.
W trybie: Praca Automatyczna - stan ten pojawia się w przypadku zaniku napięcia na
transformatorze T1, przy obecnym napięciu na transformatorze T2.
Po zaniku napięcia na T1 (tryb: Praca automatyczna) wykonuje się sekwencja przełączeń:
- po t = 3 sek. otwarcie wyłącznika Q1, Q3
- po t = 6 sek. zamknięcie wyłącznika Q2
Powrót do Stanu 1 (tryb: Praca automatyczna) następuje po powrocie napięcia na T1. Dokonuje
się wówczas sekwencja przełączeń:
- po t = 3 sek. otwarcie wyłącznika Q2
- po t = 6 sek. zamknięcie wyłącznika Q1, Q3
* Czas przełączeń „t” jest konfigurowalny. Zmiany dokonuje się z panelu dotykowego po
wcześniejszym zalogowaniu się jako operator.
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A. Tryby pracy układu SZR:
1. Praca automatyczna:
- w tym trybie pracy załączanie i wyłączanie wyłączników ( Q1, Q2 oraz Q3 ) z panelu
synoptycznego jest zablokowane. Sterowaniem zarządza „sterownik” zgodnie z diagramem
łączeń.
2. Praca ręczna:
- w tym trybie, praca automatyczna sterownika jest zablokowana. Załączanie i wyłączanie
wyłączników ( Q1, Q2 oraz Q3 ) moŜna dokonywać ręcznie z panelu synoptycznego.
Wszelkie przełączenia za pośrednictwem panelu synoptycznego są wykonywane z
zachowaniem blokad elektrycznych oraz mechanicznych*( jeśli występują ).
3. Sygnalizacja:
- lampki ( LED ) koloru białego sygnalizują obecność napięcia na transformatorze T1 i
Generatorze.
- lampki ( LED ) koloru Ŝółtego sygnalizują wyzwolenie konkretnego wyłącznika;
- tryb pracy: Praca automatyczna – świecenie ciągłe lampki „ AUTO ”;
- tryb pracy: Praca ręczna
– świecenie ciągłe lampki „ RĘKA ”;
- GWP – przycisk wyłączenia poŜarowego;
- Kasowanie GWP – przycisk koloru czerwonego z podświetleniem pełniący dwie funkcje:
- kasowanie wyłączenia poŜarowego,
- sygnalizacja wyłączenia poŜarowego

4. Wyłączenie awaryjne/poŜarowe:
Naciśnięcie przycisku GWP powoduje, niezaleŜnie od bieŜącego trybu sterowania i stanu zasilania
otwarcie wyłączników Q1, Q2, Q3. Po zadziałaniu wyłączenia awaryjnego (przeciw-poŜarowego)
zapala się podświetlenie czerwonego przycisku Kasowanie GWP, który świeci światłem ciągłym.
Stan ten zostaje zapamiętany przez jednostkę logiczną ( blokada działania programu ). W celu
przywrócenia zasilania rozdzielnicy naleŜy w pierwszym kroku usunąć awarię, a następnie
„odciągnąć” wciśnięty przycisk GWP, oraz nacisnąć przycisk Kasowanie GWP. Jeśli wyłączony
łącznik pozostał w pozycji „wyzwolony” (TRIP) naleŜy go wyłączyć w trybie sterowania ręcznego.
Wyzwolenie któregokolwiek z wyłączników powoduje przejście układu SZR w tryb blokady. Po
usunięciu „awarii”, aby odblokować układ naleŜy wykonać sekwencję przełączeń: AUTO →
RĘKA → AUTO.
Blokada sterowania równieŜ występuje w trybie: „SZR bez samo powrotu”- wówczas równieŜ, aby
odblokować SZR naleŜy wykonać powyŜszą sekwencję przełączeń.

B. Działanie układu SZR w trybie automatycznym.
Stan 1:

- napięcie na transformatorze T1 i brak napięcia na GEN, zamknięty wyłącznik Q1 oraz Q3,
otwarty wyłącznik Q2.

Stan 2:

- brak napięcia na T1, obecność napięcia na GEN, zamknięty wyłącznik Q2, otwarty wyłącznik
Q1, Q3.
W trybie: Praca Automatyczna - stan ten pojawia się w przypadku zaniku napięcia na
transformatorze T1, przy obecnym napięciu na Generatorze.
Po zaniku napięcia na T1 (tryb: Praca automatyczna), oraz odliczeniu czasu opóźnienia
t1= 6 sek. zostaje podany sygnał ‘Start Generator’. Po pojawieniu się napięcia na generatorze
dokonywana jest sekwencja przełączeń:
- po t = 3 sek. otwarcie wyłącznika Q1, Q3
- po t = 6 sek. zamknięcie wyłącznika Q2
Powrót do Stanu 1 (tryb: Praca automatyczna) następuje po powrocie napięcia na T1. Dokonuje
się wówczas sekwencja przełączeń:
- zabranie sygnału ‘Start Generator’
- po t = 3 sek. otwarcie wyłącznika Q2
- po t = 6 sek. zamknięcie wyłącznika Q1, Q3

* Czas przełączeń „t” jest konfigurowalny. Zmiany dokonuje się z panelu dotykowego po
wcześniejszym zalogowaniu się jako operator.
* Czas opóźnienia „t1” jest konfigurowalny. Zmiany dokonuje się z panelu dotykowego po
wcześniejszym zalogowaniu się jako operator.
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A. Tryby pracy układu SZR:
1. Praca automatyczna:
- w tym trybie pracy załączanie i wyłączanie wyłączników ( Q1, Q2 oraz Q3 ) z panelu
synoptycznego jest zablokowane. Sterowaniem zarządza „sterownik” zgodnie z diagramem
łączeń.
2. Praca ręczna:
- w tym trybie, praca automatyczna sterownika jest zablokowana. Załączanie i wyłączanie
wyłączników ( Q1, Q2 oraz Q3 ) moŜna dokonywać ręcznie z panelu synoptycznego.
Wszelkie przełączenia za pośrednictwem panelu synoptycznego są wykonywane z
zachowaniem blokad elektrycznych oraz mechanicznych*( jeśli występują ).
3. Sygnalizacja:
- lampki ( LED ) koloru białego sygnalizują obecność napięcia na transformatorach: T1 i T2
- lampki ( LED ) koloru Ŝółtego sygnalizują wyzwolenie konkretnego wyłącznika;
- tryb pracy: Praca automatyczna – świecenie ciągłe lampki „ AUTO ”;
- tryb pracy: Praca ręczna
– świecenie ciągłe lampki „ RĘKA ”;
- GWP – przycisk wyłączenia poŜarowego;
- Kasowanie GWP – przycisk koloru czerwonego z podświetleniem pełniący dwie funkcje:
- kasowanie wyłączenia poŜarowego,
- sygnalizacja wyłączenia poŜarowego

4. Wyłączenie awaryjne/poŜarowe:
Naciśnięcie przycisku GWP powoduje, niezaleŜnie od bieŜącego trybu sterowania i stanu zasilania
otwarcie wyłączników Q1, Q2, Q3. Po zadziałaniu wyłączenia awaryjnego (przeciw-poŜarowego)
zapala się podświetlenie czerwonego przycisku Kasowanie GWP, który świeci światłem ciągłym.
Stan ten zostaje zapamiętany przez jednostkę logiczną ( blokada działania programu ). W celu
przywrócenia zasilania rozdzielnicy naleŜy w pierwszym kroku usunąć awarię, a następnie
„odciągnąć” wciśnięty przycisk GWP, oraz nacisnąć przycisk Kasowanie GWP. Jeśli wyłączony
łącznik pozostał w pozycji „wyzwolony” (TRIP) naleŜy go wyłączyć w trybie sterowania ręcznego.
Wyzwolenie któregokolwiek z wyłączników powoduje przejście układu SZR w tryb blokady. Po
usunięciu „awarii”, aby odblokować układ naleŜy wykonać sekwencję przełączeń: AUTO →
RĘKA → AUTO.
Blokada sterowania równieŜ występuje w trybie: „SZR bez samo powrotu”- wówczas równieŜ, aby
odblokować SZR naleŜy wykonać powyŜszą sekwencję przełączeń.
B. Działanie układu SZR w trybie automatycznym.
Stan 1:

- napięcie na transformatorze T1 i T2, zamknięty wyłącznik Q1 oraz Q3, otwarty wyłącznik Q2.

Stan 2:

- napięcie na transformatorze T2, brak napięcia na transformatorze T1, zamknięty wyłącznik Q2,
otwarty wyłącznik Q1, Q3.
W trybie: Praca Automatyczna - stan ten pojawia się w przypadku zaniku napięcia na
transformatorze T1, przy obecnym napięciu na transformatorze T2.
Po zaniku napięcia na T1 (tryb: Praca automatyczna) wykonuje się sekwencja przełączeń:
- po t = 3 sek. otwarcie wyłącznika Q1, Q3
- po t = 6 sek. zamknięcie wyłącznika Q2
Powrót do Stanu 1 (tryb: Praca automatyczna) następuje po powrocie napięcia na T1. Dokonuje
się wówczas sekwencja przełączeń:
- po t = 3 sek. otwarcie wyłącznika Q2
- po t = 6 sek. zamknięcie wyłącznika Q1, Q3
* Czas przełączeń „t” jest konfigurowalny. Zmiany dokonuje się z panelu dotykowego po
wcześniejszym zalogowaniu się jako operator.
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A. Tryby pracy układu SZR:
1. Praca automatyczna:
- w tym trybie pracy załączanie i wyłączanie wyłączników ( Q1, Q2 oraz Q3 ) z panelu
synoptycznego jest zablokowane. Sterowaniem zarządza „sterownik” zgodnie z diagramem
łączeń.
2. Praca ręczna:
- w tym trybie, praca automatyczna sterownika jest zablokowana. Załączanie i wyłączanie
wyłączników ( Q1, Q2 oraz Q3 ) moŜna dokonywać ręcznie z panelu synoptycznego.
Wszelkie przełączenia za pośrednictwem panelu synoptycznego są wykonywane z
zachowaniem blokad elektrycznych oraz mechanicznych*( jeśli występują ).
3. Sygnalizacja:
- lampki ( LED ) koloru białego sygnalizują obecność napięcia na transformatorze T1 i
Generatorze.
- lampki ( LED ) koloru Ŝółtego sygnalizują wyzwolenie konkretnego wyłącznika;
- tryb pracy: Praca automatyczna – świecenie ciągłe lampki „ AUTO ”;
- tryb pracy: Praca ręczna
– świecenie ciągłe lampki „ RĘKA ”;
- GWP – przycisk wyłączenia poŜarowego;
- Kasowanie GWP – przycisk koloru czerwonego z podświetleniem pełniący dwie funkcje:
- kasowanie wyłączenia poŜarowego,
- sygnalizacja wyłączenia poŜarowego

4. Wyłączenie awaryjne/poŜarowe:
Naciśnięcie przycisku GWP powoduje, niezaleŜnie od bieŜącego trybu sterowania i stanu zasilania
otwarcie wyłączników Q1, Q2, Q3. Po zadziałaniu wyłączenia awaryjnego (przeciw-poŜarowego)
zapala się podświetlenie czerwonego przycisku Kasowanie GWP, który świeci światłem ciągłym.
Stan ten zostaje zapamiętany przez jednostkę logiczną ( blokada działania programu ). W celu
przywrócenia zasilania rozdzielnicy naleŜy w pierwszym kroku usunąć awarię, a następnie
„odciągnąć” wciśnięty przycisk GWP, oraz nacisnąć przycisk Kasowanie GWP. Jeśli wyłączony
łącznik pozostał w pozycji „wyzwolony” (TRIP) naleŜy go wyłączyć w trybie sterowania ręcznego.
Wyzwolenie któregokolwiek z wyłączników powoduje przejście układu SZR w tryb blokady. Po
usunięciu „awarii”, aby odblokować układ naleŜy wykonać sekwencję przełączeń: AUTO →
RĘKA → AUTO.
Blokada sterowania równieŜ występuje w trybie: „SZR bez samo powrotu”- wówczas równieŜ, aby
odblokować SZR naleŜy wykonać powyŜszą sekwencję przełączeń.
B. Działanie układu SZR w trybie automatycznym.
Stan 1:

- napięcie na transformatorze T1 i brak napięcia na GEN, zamknięty wyłącznik Q1 oraz Q3,
otwarty wyłącznik Q2.

Stan 2:

- brak napięcia na T1, obecność napięcia na GEN, zamknięty wyłącznik Q2, otwarty wyłącznik
Q1, Q3.
W trybie: Praca Automatyczna - stan ten pojawia się w przypadku zaniku napięcia na
transformatorze T1, przy obecnym napięciu na Generatorze.
Po zaniku napięcia na T1 (tryb: Praca automatyczna), oraz odliczeniu czasu opóźnienia
t1= 6 sek. zostaje podany sygnał ‘Start Generator’. Po pojawieniu się napięcia na generatorze
dokonywana jest sekwencja przełączeń:
- po t = 3 sek. otwarcie wyłącznika Q1, Q3
- po t = 6 sek. zamknięcie wyłącznika Q2
Powrót do Stanu 1 (tryb: Praca automatyczna) następuje po powrocie napięcia na T1. Dokonuje
się wówczas sekwencja przełączeń:
- zabranie sygnału ‘Start Generator’
- po t = 3 sek. otwarcie wyłącznika Q2
- po t = 6 sek. zamknięcie wyłącznika Q1, Q3
* Czas przełączeń „t” jest konfigurowalny. Zmiany dokonuje się z panelu dotykowego po
wcześniejszym zalogowaniu się jako operator.
* Czas opóźnienia „t1” jest konfigurowalny. Zmiany dokonuje się z panelu dotykowego po
wcześniejszym zalogowaniu się jako operator.

IV.

Opis wizualizacji układu SZR na panelu dotykowym XV-102

1. Główna strona przedstawiające aktualny stan układu (uzaleŜniony od wybranego
diagramu):

Po zamontowaniu i podłączeniu układu automatyki HAZ3W, naleŜy wybrać diagram łączeń
który jest adekwatny dla danego obiektu. Wyboru diagramu dokonuje się w dwóch krokach:
1. ZałoŜenie zworki na odpowiednich złączkach.
2. Potwierdzenie dokonanego wyboru na panelu dotykowym.
Po uruchomieniu panelu dotykowego pojawi się ekran startowy informujący o wybranym
diagramie łączeń.

JeŜeli wybór jest poprawny (zgodny z wymaganiami uŜytkownika) naleŜy go potwierdzić
przytrzymując klawisz „ Przytrzymaj aby potwierdzić ". Wybór zostanie potwierdzony:

- aby przejść do Menu głównego naleŜy kliknąć przycisk zaznaczony zieloną ramką.

Stany awaryjne:

2. Główne Menu wizualizacji:

- przyciski zakreskowane kolorem czerwonym są nieaktywne. Aby móc wprowadzić zmiany
w czasie przełączeń, lub np. zmienić parametry komunikacji MODBUS RTU naleŜy się
zalogować. Wówczas odpowiednie przyciski staną się aktywne.

3. Logowanie:

- klikając przycisk logowania przechodzimy do okna wyboru uŜytkownika, oraz wprowadzenia
hasła. Nazwę uŜytkownika moŜna wprowadzić ręcznie, lub wybrać z zadeklarowanej listy.
Klikając przycisk

dokonujemy wyboru zadeklarowanego uŜytkownika.

Po dokonaniu wyboru uŜytkownika „Operator” klikamy przycisk „RET”. Następnie wybieramy
opcję „Password” i wprowadzamy aktualne hasło dla danego uŜytkownika.
Po dokonaniu prawidłowego logowania do systemu przyciski w głównym „Menu” staja się
aktywne przez co uŜytkownik ma moŜliwość dokonania konfiguracji odpowiednich parametrów.

4. Nastawa czasów:

5. Data i godzina:

6. Kontrast wyświetlacza:

7. Historia

- aby dokonać zapisu danych na kartę SD, naleŜy:
1. Umieścić kartę SD w slocie ( z boku na tylnej części panelu ),
2. Kliknąć przycisk „ Zapis na kartę SD”
- dane ( historia ostatnich 512 zdarzeń ) zostanie zapisana na karcie w pliku o nazwie:
HAZ3Wplus.txt

W przypadku nieudanego zapisu zostanie wyświetlony komunikat:

MoŜliwa przyczyna błędu:
- brak karty SD w slocie
- uszkodzenie karty SD
8. Informacje ogólne:

9. Stan aktualny układu:

OPCJA NIESTANDARDOWA HAZ3W ( wyposaŜony w monitoring parametrów UPS):
- po sygnalizacji stanu awaryjnego przez UPS ( sygnalizacja poprzez podświetlenie na kolor
czerwony napisu !UPS! na stronie głównej wizualizacji) w tym miejscu moŜna podglądnąć
dokładny błąd zgłaszany przez UPS.
Sygnał z UPS
1. Awaria UPS

2. Alarm zbiorczy UPS

3. UPS- Bypass aktywny
4. UPS- niskie nap. baterii
5. Brak sieci zasilającej

Opis
Awaria wewnętrzna UPS
- przeciąŜenie wyjścia UPS
- awaria szyny DC
- błąd baterii
- za wysokie napięcie baterii
- przekroczenie dopuszczalnej temp. UPS
- błąd ładowarki
- bypass wewnętrzny aktywny
- niskie napięcie baterii UPS’a
- brak zasilania sieciowego 230VAC

10. Pomoc:

11. HABeR:

12. Sygnał wysterowania agregatu prądotwórczego:
- po zalogowaniu się jako operator zostaje aktywowana opcja „Test Generatora”:

- w trybie sterowania ręcznego istnieje moŜliwość zdalnego wystawienia sygnału na start agregatu.

V. Zakończenie.
Wykonujemy wszelkie układy sterowania w szeroko rozumianej dziedzinie układów samoczynnego
załączania zasilania. W naszej ofercie posiadamy:










układy SZR z samo powrotem / bez samo powrotu,
układy z pomiarem temperatury (czujniki PT100),
układy z monitorowaniem parametrów pracy UPS,
układy z moŜliwością komunikacji MODBUS RTU / TCPIP,
układy SZR z powiadamianiem SMS,
układy rezerwowane,
układy redundantne,
układy dwu-diagramowe,
oferujemy równieŜ swoje usługi w zakresie systemów monitoringu i wizualizacji SCADA.
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