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pierwszy próg zabezpieczenia 
uruchamianie opóźnienia sygnalizacji 
opóźnienie wyzwolenia czasowo niezależnego 

R<    200÷4000Ω/ OFF 
Tstrt  0,00 ÷ 9,99 s 
T1:     0,05 ÷ 600 s 

drugi próg zabezpieczenia 
uruchamianie opóźnienia sygnalizacji: 
opóźnienie wyzwolenia czasowo niezależnego: 
krok zmiany ustawienia progu zabezpieczenia: 

R<<: 200÷4000 Ω / OFF 
Tstrt  0,00 ÷ 9,99 s 
T2     0,05 ÷ 600 s 
         1 

krok zmiany nastawy czasowej:          0.01 
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1. DANE TECHNICZNE 

Urządzenie to należy do linii produktów Modulex 3 cyfrowo 
przetwarzających sygnały prądów oraz napięć wstrzykiwanych 
na uzwojenia wirnika maszyn synchronicznych, a poprzez 
wykorzystanie modułu X2/IPG2A, oprócz ochrony 
ziemnozwarciowej wirnika zapewnia dodatkowe funkcje, wśród 
których znajduje się stałonapięciowe zabezpieczenie 
nadnapięciowe oraz podnapięciowe (kontrola Vaux). 
Interfejs użytkownika dostępny jest lokalnie, za pośrednictwem 
wyświetlacza, oraz zdalnie, poprzez magistralę LONWORKS™ 
z systemem sterownia i monitoringu, 
Ponadto urządzenie jest może komunikować się z 
komputerem PC poprzez złącze zlokalizowane z przodu 
przekaźnika oraz interfejs programowy. Funkcja ta sprawia, że 
programowanie parametrów ustawień oraz konfiguracja i 
odczyt  wartości zadanych, pomiarów oraz zarejestrowanych 
zdarzeń są łatwiejsze i bezpieczniejsze; do programowanie 
można również użyć wcześniej utworzone pliki. 

 
Funkcje zabezpieczające: 

• minimalna rezystancja z dwoma progami zabezpieczenia 
o czasowo niezależnej charakterystyce działania 

• wstrzyknięty nadprąd z jednym progiem zabezpieczenia o 
czasowo niezależnej charakterystyce działania 

• wstrzyknięte podnapięcie ze stałym progiem 
zabezpieczenia o stałej czasowo charakterystyce  
działania 

 • wstrzyknięte nadnapięcie ze stałymi progami 
zabezpieczenia o stałej czasowo charakterystyce  
działania 

• podnapięcie stałe z dwoma progami zabezpieczenia o 
czasowo niezależnej charakterystyce działania 

• nadnapięcie stałe z dwoma progami zabezpieczenia o 
czasowo niezależnej charakterystyce działania 

• możliwość ustalenia dwóch grup ustawień,  mianowicie 
głównej oraz zapasowej 

 
Funkcje pomiarowe: 

• wartości rezystancji wyrażone w Ω, 
• wartość wstrzykniętego prądu wyrażona w A, 
• wartość wstrzykniętego napięcie wyrażona w V, 
• wartość napięcia stałego wyrażona w Un, 
• wartość wstrzykniętego nadprądu wyrażona w A, 
• rejestracja ostatnich 8 zdarzeń z zapisem wyzwolonych 

progów zabezpieczeń, daty, czasu oraz wartościami 
wstrzykniętego prądu i wartościami napięcia stałego 
zmierzonymi w chwili wystąpienia zwarcia, 

• rejestrator zwarć: zapis, dla 2,5 s przedziałów czasu, 
wszystkich wartości chwilowych (12 próbek na okres) 
wyrażonych przez wielkości wejściowe (Iinjected, 
Vinjected, Vdirect - tj. Iwstrzykięty, Vwstrzyknięte, Vstałe), 
jak również 19 stanów logicznych, wśród których znajdują 
się wejścia cyfrowe oraz dodatkowe timery, 

• rejestracja RCE: zapis ostatnich 32 zmian stanu 
(powiązanych z datą oraz czasem ); dostępny wyłącznie 
za pośrednictwem PC lub poprzez sieć. 

• wybór języka okna dialogowego (włoski,  angielski, 
francuski oraz hiszpański), 

• automonitoring wraz ze szczegółowym wskazaniem typu 
zakłócenia oraz alarmu realizowanym poprzez diody LED 
bądź „normalnie zasilone” wyjście przekaźnikowe (X6), 

• możliwość  szeregowej komunikacji zarówno z lokalnego 
komputera PC lub poprzez magistralę LONWORKS™, 

•    trzy wolne pomocnicze timery z możliwością przydzielenia  
do wejść cyfrowych,  

• możliwość  przypisania jednej lub większej liczby funkcji 
urządzenia do wyjścia przekaźnikowego lub diody LED, 

• możliwość oddzielnej konfiguracji wszystkich wyjść 
przekaźnikowych jako „wszystkie normalnie zasilone” lub 
„wszystkie normalnie nie zasilone”, 

• możliwość wyboru, dla każdego wyjścia przekaźnikowego 
lub diody LED, monostabilnego lub bistabilnego (ręczny 
reset) trybu pracy, 

• możliwość przypisania minimalnej szerokości impulsu do 
każdego wyjścia przekaźnikowego, 

• izolowane optycznie wejścia cyfrowe  programowalne do 
realizacji funkcji odcięcia, sterowania oraz resetowania, 
każde wejście włączane przez normalne zasilanie lub 
odłączenie zasilania. Opcjonalnie, mogą  one być 
wykorzystane do monitorowania ciągłości obwodu 
wyzwalania, 

•    częściowy oraz całkowity licznik na próg wyzwolenia. 
 
KONTROLA MINIMALNEJ REZYSTANCJI (zwarcie 

doziemne wirnika)Ustawienia 

 
 
 
 
 
 
 
 

zmiany progu zabezpieczenia w funkcji zmian rezystancji 
pomiędzy uzwojeniem a masą: 
 
 

 
10000 

 
 
 
 
 
 

1000     
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

 
Pozostałe funkcje: 

• wybór zakresu ustawień progów zabezpieczeń napięcia 
stałego przy pomocy wewnętrznych zworek, 

•   wybór  częstotliwości znamionowej pomiędzy 50Hz a 60Hz,          

                          0      1        2        3        4       5 
                                Capacità [microf] 

                     Pojemność [µF] 
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ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE
zakres pomiarowy: 

 
 

 
 0 ÷ 1,2 A 

Ustawienia   
próg zabezpieczenia: I~>: 0,01÷0,10 A / OFF 
uruchamianie opóźnienia 
sygnalizacji: 
opóźnienie wyzwolenia 
czasowo 

tstart: 
t3: 

    0,00 ÷ 9,99 s 
0,05 ÷ 600 s 

0.001 
krok zmiany nastawy czasowej:  0.01 

USTAWIENIA DODATKOWE 
częstotliwość znamionowa 

 

 
fn: 

 

 
50 lub 60 Hz

minimalna szerokość impulsu 
przekaźników końcowych 
dodatkowy timer 
dodatkowy timer 
dodatkowy timer 

timp: 
 
tX1: 
tX2: 
tX3: 

0,02 ÷ 1 s 
 

0,02 ÷ 600 s 
0,02 ÷ 600 s 
0,02 ÷ 600 s 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZABEZPIECZENIE POD-/NADNAPIĘCIOWE (diagnostyka) 

podnapięciowy próg zabezpieczenia:                                 28 V 
opóźnienie wyzwalania:                                   2 s

Błędy urządzeń pomiarowych 
 
• Wartość progowa rezystancji 

błąd względny: ≤3 % ustawionej wartości (przy min. wartości 20 Ohmów) 
spójność:          ≤1 % ustawionej wartości 

• Wartość progowa prądu 

błąd względny:     ≤3 % ustawionej wartości + 0,005 A 
spójność:     ≤1 % ustawionej wartości + 0,005 A 

• Wartość progowa napięcia 

błąd względny:       2,5% + 1 V 
spójność:       1% + 1 V 

• Wartości progowe napięcia stałego 
nadnapięciowy próg zabezpieczenia:                                 52 V 
opóźnienie wyzwalania:                                  2 s 

 
POD-/NADNAPIĘCIOWE ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIA STAŁEGO 

  błąd względny: (wybierak Un: S20): 
(wybierakUn: S21): 
(wybierakUn: S22): 

  ≤3% (minimum 1 V)
≤3% (minimum 100 mV)
≤3% (minimum 10 mV)

 (wybierak Un: S23): ≤3% (minimum 1 mV)

napięcie znamionowe (zworka w 
 

Un: 30 ÷ 300 V   błąd względny:    (wybierak Un: S20): ≤1% (minimum 1 V)
napięcie znamionowe (zworka w 

 
Un:      3 ÷ 30 V      (wybierak Un: S21): ≤1% (minimum 100 mV)

napięcie znamionowe (zworka w 
S22) 

Un:      ,3 ÷ 3 V      (wybierak Un: S22): ≤1% (minimum 10 mV)
napięcie znamionowe (zworka w 
S23) 

Un:         0,03 ÷ 0,3 V      (wybierak Un: S23): ≤1% (minimum 1 mV)
pierwszy próg zabezpieczenia podnapięciowego U-<:0,5÷1,2Un / OFF 
uruchomienie opóźnienia sygnalizacji       tstart:         0,00 ÷ 9,99 s 
opóźnienie wyzwalania                                t4:           0,02 ÷ 600,00 s 
drugi próg zabezpieczenia podnapięciowego U-<<:0,5 ÷ 1,2 Un / OFF 
uruchomienie opóźnienia sygnalizacji         tstart:           0,00 ÷ 9,99 s 
opóźnienie wyzwalania                                t5:           0,02 ÷ 600,00 s 
pierwszy próg zabezpieczenia nadnapięciowego U->>:0,5÷1,2Un/OFF 
uruchomienie opóźnienia sygnalizacji         tstart:          0,00 ÷ 9,99 s 
opóźnienie wyzwalania                               t6:           0,02 ÷ 600,00 s 
drugi próg zabezpieczenia nadnapięciowego U->>: 0,5 ÷ 1,2 Un / OFF 
uruchomienie opóźnienia sygnalizacji         tstart:            0,00 ÷ 9,99 s 
opóźnienie wyzwalania                                t7:           0,02 ÷ 600,00 s 
krok zmiany ustawień:                                                                    0.01 

Zmienność błędu  
wraz ze zmianą częstotliwości w zakresie ± 5% 
fn oraz z ≤ 5% współczynnikiem odkształcenia  

• Wartość progowa prądu 
błąd względny:    ≤1 % ustawionej wartości + 0,0025 A 

• Wartość progowa napięcia 

błąd względny:   ≤1% +  1 V 

wraz ze zmianą temperatury oraz Uaux w zakresie roboczym 
 
• Wartość progowa prądu 

błąd względny: ≤0,5 % ustawionej wartości + 0,001 A 

• Wartość progowa napięcia 
błąd względny: ≤0,5% +  1 V 

• Wartość progowa napięcia stałego 

 

 
 
 
 
 
Zasilanie pomocnicze 

MX3IPG2A wersje .11, .61 oraz .71 
 

MX3IPG2A wersje .12, .62 oraz .72 

 
 
 
 
 
 
Uaux: 19 ÷ 100 Vcc 
Uaux: 19 ÷ 72 Vca 
 
Uaux: 64 ÷ 300 Vcc 
Uaux: 64 ÷ 275 Vca 

dla niesymetrycznych wartości  

krótkotrwałe przekroczenie:   ≤5% 
 

 
Odchyłki czasowe 

błąd względny dla charakterystyki czasowo niezależnej:    ≤3% lub 20 ms 

spójność dla charakterystyki czasowo niezależnej:     ≤1% lub 20 ms 
Moduł X2/IPG2A                                     Uaux:               10 ÷ 315 Vca 
częstotliwość dla Uaux dla c.a.:                                          47 ÷ 63 Hz 
obciążenie (minimum/maksimum) dla d.c.:                        5 W / 10 W 
obciążenie (minimum/maksimum) dla a.c.:                     10VA / 20VA 
obciążenie modułu X2/IPG2A dla c.a.:                                         5 VA 
 
Parametry znamionowe zestyku wyjściowego 

prąd znamionowy:                                                                          5 A 

zdolność rozłączeniowa (110 Vcc; L/R= 40 ms; 105  operacji):   0,3 A 

obciążalność chwilowa dla 0,5 s:                                                 30 A 

trwałość mechaniczna:                                            106
  operacji 

Wejścia cyfrowe 

MX3IPG2A wersje .11, .61 oraz .71 
                                                        Uaux IN DIG:               19 ÷ 100 Vcc 
maksymalna rezystancja przewodów łączonych szeregowo:  8.8 kΩ 
z dodatkowym zewnętrznym rezystorem, parametry znamionowe  
4,7 kΩ   2 W  30 ÷ 150 Vcc 
z dodatkowym zewnętrznym rezystorem o parametrach 
znamionowych                          18 kOhmów    7 W  50 ÷ 300 Vcc 
MX3IPG2A wersje .12, .62 oraz .72 

                                                   Uaux IN DIG:               64 ÷ 264 Vcc 
maksymalna rezystancja przewodów łączonych szeregowo:  48 kΩ                                      
z dodatkowym zewnętrznym rezystorem o parametrach 
znamionowych                                6,8 kΩ    1 W    75 ÷ 300 Vcc 

 
Zmiany błędów czasowych 
 
wraz ze zmianą temperatury oraz Uaux w zakresie roboczym 

błąd względny dla charakterystyki czasowo niezależnej:  ≤0,5% lub 10 ms 
Pozostałe właściwości 

szybkość resetowania dla maksymalnych progów zabezpieczenia:   >0.95 

szybkość resetowania dla minimalnych progów zabezpieczenia:       <1.05 

czas resetowania:                                                                             ≤50 ms 

chwilowe przetężenie:                                                                       ≤30 ms 
Zakresy pracy 

temperatura pracy:                                                            -10 °C ÷ +60 °C 

temperatura przechowywania oraz transportu:                 -25 °C ÷ +80 °C 

wilgotność względna:                                            < 95% bez kondensacji 

wibracje:           IEC255-21-1; klasa 2; 0,075mm 10-60 Hz; 1 g 60-500Hz 
Masa 
całkowita:                                                                                         2,5 Kg 

błąd względny: (wybierak Un: S20): 
(wybierak Un: S21): 

         ≤0,5% (minimum 1 V) 
   ≤0,5% (minimum 100 mV) 

 (wybierak Un: S22): 
(wybierak Un: S23): 

     ≤0,5% (minimum 10 mV) 
      ≤0,5% (minimum 1 mV) 



MX3IPG2A MDE/C133 2561 001 

str. 7 

 

 

 
Stopień ochrony 

urządzenie:                         IP52 

na zamówienie w przypadku zabudowy panelowej:             IP66 

karta zacisków z zamontowaną osłoną:                          IP20 
Izolacja 

Do ziemi oraz pomiędzy dwoma jakimikolwiek obwodami 
niezależnymi: 

                                                                  2 kV, 50 Hz na minutę 
Test udarowy:                                                    5 kV 1,2/50  µs 
Kompatybilność elektromagnetyczna 

Dyrektywa 89/336/CEE: EN50081-2   EN50082-2  
Dla środowisk przemysłowych 
NORMA UNIPEDE (SPEC)13 „Urządzenia automatyzacji oraz 

sterowania dla elektrowni i podstacji” 
ENEL R_EMC_02 „Apparati di automazione e controllo per 

centrali e stazioni elettriche”. 
Warunki kompatybilności elektromagnetycznej: 
IEC 1000-4-8  EN 61000-4-8                       poziom 5; 1000 A/m 
IEC 1000-4-8  EN 61000-4-10                       poziom 5; 100 A/m 
IEC 1000-4-3  ENV 50140                               poziom 3; 10 V/m 
77B(Sec)1       ENV 50204                              poziom 3; 10 V/m 
IEC 1000-4-2  EN 61000-4-2     poziom 4; zestyk 8 kV; izolacja 
powietrzna 15 kV 
77A/120/CD                                 poziom 4 / 3; 300V / 10-1-1-10 V 
IEC 1000-4-5   EN 61000-4-5                     poziom 4; 4kV 1,2/50 s 
IEC 1000-4-12 EN 61000-4-12                             poziom 3; 2,5 kV 
IEC 1000-4-12 EN 61000-4-4                                  poziom 4; 4 kV 
77B/144/DIS   ENV 50141                                      poziom 3; 10 V 
77A(Sek.)99                                                            poziom 2; 10% 
IEC 1000-4-11 EN 61000-4-11                                      > 20 ms 
IEC/CISPR 11 EN 55011                                   grupa 1 klasa A 
 
Normy odniesienia 

CEI 95-1 EN 60255-6  IEC 255 

Dyrektywa niskonapięciowa  73/23/CEE 

2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Urządzenie, oprócz standardowej wersji do zabudowy 
panelowej oferowane jest również w obudowie  o wysokości 
4U oraz szerokości pozwalającej na zabudowanie nawet do 
czterech sztuk w jednej linii stojaka 19''. 
Obudowę wykonano z cynkowanej ogniowo powlekanej 
tworzywem PCV ramy płytowej, wewnątrz której przesuwa się 
na prowadnicach ruchoma część podtrzymująca wszystkie 
elektroniczne obwody oraz lokalny interfejs. Wysuwanie części 
zostało ułatwione przez zastosowanie specjalnych „uchwytów”, 
które gdy urządzenie jest „wetknięte” są również 
wykorzystywane do zablokowania dwóch części. Aluminiowa 
rama ruchomej części zapewnia doskonałą sztywność. 
Zespoły listew zaciskowych interfejsu urządzenie-system 
znajdują się u góry obudowy, natomiast dla każdego przyłącza 
elektrycznego dostępny jest zacisk śrubowy zdolny pomieścić 
nawet do dwóch końcówek kablowych o rozmiarze 4mm2. 
Połączenie może być również zrealizowane przy pomocy złącz 
typu Faston, przy wykorzystaniu znajdującego się na 
wyposażeniu specjalnego  komponentu dodatkowego. 
Specjalne, przeciwdziałające pomyłkom kody zapobiegają 
włożeniu przekaźników innych niż te kompatybilne z obudową. 
Poprzez zastosowanie pokrywy, zespół listew zaciskowych 
uzyskuje stopień ochrony IP20. 
Gdy ruchoma część jest wyjmowana, wejścia prądowe są 
automatycznie zwierane, natomiast obwody napięciowe oraz 
pomocnicze są odłączane. 
Na stronie czołowej urządzenia umieszczono dwie etykiety:                                                       
pierwsza tabliczka zawiera listę fabrycznej konfiguracji 
urządzenia, mianowicie napięcie pomocnicze, znamionowy 
prąd oraz częstotliwość; 

Druga tabliczka, zawsze zgodnie z fabryczną konfiguracją, 
zawiera wyjaśnienia znaczenia poszczególnych diod LED.Obie 
etykiety mogą zostać łatwo wymienione na nowe, zawierające 
dowolne, wymagane przez klienta informacje.Fabryczna 
konfiguracja wyjść przekaźnikowych, diod LED, wejść 
cyfrowych oraz odpowiednich ustawień został przedstawiona 
na tabelach A, B oraz C. 
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2.1 Wybór wartości znamionowych 

Wybór prądu znamionowego pomiędzy wartościami 1 lub 5 
amperów dla zabezpieczenia fazowego dokonywany jest 
poprzez zworę, którą umieszcza się w jednym z następujących 
punktów: S20, S21, S22, S23, do których można uzyskać 
dostęp po wyjęciu przekaźnika (patrz rys. 1, 4a, 4b, 4c, 4d). 

 
 
GÓRA 

 

 
 
 

STRONA 
CZOŁOWA   
PRZEKAŹNIKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rys. 1 
 
 
 

OSTRZEŻENIE 
W urządzeniu mogą utrzymywać się niebezpieczne 
napięcia nawet po jego odłączeniu od zasilania lub po 
jego wyjęciu z obudowy (energia zgromadzona w 
kondensatorze) 

3. DZIAŁANIE 
3.1 Zabezpieczenie od doziemień (zwarcie doziemne 
wirnika) 

Zabezpieczenie przed zbyt małą rezystancją (od doziemień) 
działa w oparciu o porównanie stosunku pomiędzy napięciem 
a prądem wstrzykniętymi do modułu X2/ IPG2A z ustawionymi 
progami zabezpieczeń (R<,R<<): gdy obliczona rezystancja 
spadnie poniżej zadanej wartości progowej, następuje 
uruchomienie timera tstart oraz timerów wyzwalania t1, t2. 
Jeżeli wartość rezystancji utrzymuje się poniżej progu 
zabezpieczenia, po upłynięciu czasu opóźnienia tstart z nimi 
powiązanego, wysyłana jest komenda opóźnionego 
uruchomienia. 
Jeżeli timery wyzwalające również osiągną ustalone wartości 
limitu czasowego, wysyłana jest komenda wyzwalania; liczniki 
częściowe oraz całkowite powiązane z wyzwolonym progiem 
zabezpieczenia zwiększają swoje wartości i uruchamiana jest 
sesja rejestracji zdarzeń. 
Jeżeli aktywne jest specjalne wejście cyfrowe, które zostało 
ustawione w celu zablokowania jednej lub większej liczby 
progów zabezpieczeń, startowe rejestry są utrzymywane na 
wartości zero, zapobiegając tym samym powrotowi do pracy 
tak długo jak długo to wejście pozostaje aktywne. 
Wartość progowa R< ma charakterystykę czasowo 
niezależną o postaci: 

t = t1 
3.2 Zabezpieczenie nadprądowe (wejście I) 

Urządzenie wyposażone jest w próg  zabezpieczenia 
nadprądowego (prąd wstrzykiwany przez moduł X2/IPG2A) 
skojarzone z timerami tstart oraz wyzwolenia Wyzwalanie 
progu zabezpieczenia nadprądowego może być zablokowane 
poprzez podanie zasilania na specjalne wejście cyfrowe 
odpowiednio do tego celu skonfigurowane. 
 

3.3 Zabezpieczenie podnapięciowe (diagnostyka - 
wejście U) 

Urządzenie wyposażone jest próg zabezpieczenia 
podnapięciowego (stosowany dla modułu X2/IPG2A) 
skojarzony z timerem. Wyzwalanie progu zabezpieczenia 
podnapięciowego może zostać zablokowane poprzez podanie 
zasilania na specjalne wejście cyfrowe odpowiednio do tego 
celu skonfigurowane. 
 

3.4 Zabezpieczenie nadnapięciowe (diagnostyka - 
wejście U) 

Urządzenie wyposażone jest w  próg zabezpieczenia 
nadnapięciowego (prąd wstrzykiwany poprzez moduł 
X2/IPG2A) skojarzony z timerem. Wyzwalanie progu 
zabezpieczenia podnapięciowego może zostać zablokowane 
poprzez podanie zasilania na specjalne wejście cyfrowe 
odpowiednio do tego celu skonfigurowane. 
 

3.5 Zabezpieczenie podnapięciowe napięcia stałego 
(wejście Ucc) 

Urządzenie wyposażone jest w próg zabezpieczenia 
podnapięciowego napięcia stałego skojarzony z timerami tstart 
oraz wyzwalania. Wyzwalanie progu zabezpieczenia 
podnapięciowego może zostać zablokowane poprzez podanie 
zasilania na specjalne wejście cyfrowe odpowiednio do tego 
celu skonfigurowane. 
 

3.6 Zabezpieczenie nadnapięciowe napięcia stałego 
(wejście Ucc) 

Urządzenie wyposażone jest w próg zabezpieczenia 
nadnapięciowego napięcia stałego skojarzony z timerami tstart 
oraz wyzwalania. Wyzwalanie progu zabezpieczenia 
nadnapięciowego napięcia stałego może zostać zablokowane 
poprzez podanie zasilania na specjalne wejście cyfrowe 
odpowiednio do tego celu skonfigurowane. 
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3.7 Ustawienia główne oraz rezerwowe 

Urządzenie może przechowywać w swojej pamięci dwie grupy 
ustawień, noszących nazwę ustawień „głównych” (main) oraz  

„rezerwowych” (spare), które mogą być zaprogramowane 
poprzez klawiaturę, komputer PC lub sieć. 
Aktualne ustawienia pokazywane są na wyświetlaczu wraz z 
opisem „SETTINGS IN USE” (AKTUALNE USTAWIENIA). 
W urządzeniu, niezależnie od dokonanego wyboru, można 
„wymusić” użycie REZERWOWYCH ustawień. Takie 
wymuszenie może być aktywowane poprzez sieć lub poprzez 
ciągły sygnał wysyłany do wejścia cyfrowego (IN DIG 1), 
wcześniej ustawionego do realizacji tej funkcji. Okoliczność ta 
jest sygnalizowana obecnością  znaków <!> obok wybranych 
ustawień; gdy sygnał spada, ponownie aktywowana jest 
wcześniej wybrana grupa ustawień, natomiast znaki <!> 
znikają (patrz punkt 6.1.3). 
 
4. FUNKCJE DODATKOWE 

 

4.1 Diagnostyka 

Przewidziane zostały działania diagnostyczne, które są 
automatycznie przeprowadzane zarówno w momencie 
uruchomienia urządzenia jak również od okresowo w trakcie 
jego pracy. Diagnostyka ta oferuje następujące funkcje: 
- sygnalizacja zakłócenia lub stanów awaryjnych. Sygnał ten 

odłącza zasilanie od przekaźnika diagnostycznego, 
wyłączając zieloną diodę LED (oznaczającą pracę systemu) 
a zapalając czerwoną diodę LED (oznaczającą awarię 
systemu), 

- blokada systemu w przypadku zakłócenia, które może 
wprowadzić asynchronizm działań (ISTOTNE 
ZAKŁÓCENIA), 

- wyświetlenie kodu awarii, 

Następujące usterki klasyfikowane są jako POMNIEJSZE 
ZAKŁÓCENIA: 

- awaria wyjścia/ wyjść przekaźnikowych (X1 - X5), 

- błąd komunikacji, 

- awaria zegara wewnętrznego. 

Następujące usterki klasyfikowane są jako ISTOTNE 
ZAKŁÓCENIA: 

- awaria linii zasilającej, 

- uszkodzenie EEPROM, 

- uszkodzenie wewnętrznej lub zewnętrznej pamięci RAM, 

- awaria konwertera analogowo-cyfrowego, 

W przypadku wystąpienia ISTOTNYCH ZAKŁÓCEŃ, 
urządzenie automatycznie wyświetli kod zakłócenia; stan ten 
może być zresetowany wyłącznie wtedy, gdy urządzenie 
pozwala na to poprzez uaktywnienie komendy „settings 
change” (zmiana ustawień). 
W przypadku wykrycia, po uruchomieniu, uszkodzenia pamięci 
EEPROM uniemożliwiającego odebranie informacji w 
wybranym języku dialogowym, urządzenie będzie 
kontynuowało pracę wykorzystując język włoski, będący 
domyślnym językiem okna dialogowego. 
Urządzenie posiada funkcję „watch dog”. 

Działanie diagnostyczne ma również na celu zasygnalizowanie 
wszelkich stanów „blokady urządzenia”; co realizowane jest 
przez wyświetlenie dedykowanego kodu, odłączenie zasilania 
od przekaźnika diagnostycznego i zaświecenie czerwonej 
diody (usterka urządzenia). Stan ten może być zresetowany 

jedynie poprzez aktywowanie komendy „change setting” 
(zmiana ustawień). 
Menu diagnostyczne pokazuje również datę, przy której 
nastąpiły ostatnie zmiany w urządzeniu. 
 

4.2 Obwody wyjściowe 

Na obwody wyjściowe składa się sześć przekaźników, z 
których każdy wyposażony jest w dwa zestyki (patrz schemat 
blokowy). 
Przekaźnik X6, normalnie zasilony, jest ściśle przypisany dla 
funkcji diagnostycznej. 
Każdy z pozostałych pięciu przekaźników, za pomocą 
klawiatury, komputera PC lub poprzez sieć, może być: 
- skonfigurowany do wykonywania jednej lub wielu funkcji, 

- wstępnie skonfigurowany do: 

- pracy monostabilnej: natychmiastowy powrót do pozycji 
spoczynkowej, gdy powód zadziałania wyjścia zostanie 
usunięty. 
- pracy bistabilnej (MEMOR): pozycja wyzwalania jest 
utrzymywana do momentu nadejścia sygnału resetującego 
pochodzącego z naciśniętego przycisku na panelu przednim, 
wejścia cyfrowego lub złącza szeregowego. 
- minimalny czas trwania sygnału lub komendy (t_IMP). 
Wyjścia przekaźnikowe, za wyjątkiem przekaźnika 
diagnostycznego, mogą być wszystkie jednocześnie ustawione 
jako „normalnie zasilone” (NORMAL.ON=ON) lub „normalnie 
nie zasilony” (NORMAL.ON=OFF): wybór ten jest dokonywany 
za pomocą funkcji zmiany ustawień. 
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4.3 Diody obwodów sygnalizacyjnych 

Obwody sygnalizacyjne zawierają dwanaście diod LED 
(patrz rys. 5). Cztery diody są ściśle przypisane do 
uprzednio określonych funkcji sygnalizacyjnych: 
- zielona dioda (Uaux) zapala się w przypadku obecności 

napięcia na wejściu oraz przy prawidłowych wartościach 
napięć pola odpływowego, 

- zielona dioda (RUN) świeci się światłem ciągłym w 
normalnym trybie pracy i miga podczas zmiany ustawień 
lub przeprowadzania funkcji testowych, 

- czerwona dioda (RUN) świeci się światłem ciągłym w 
przypadku, gdy system diagnostyczny wykryje 
nieprawidłowość lub stan blokady. 

- zielona dioda (Rx Tx) świeci się światłem ciągłym, gdy 
urządzenie jest prawidłowo podłączone, miga przy 
nieaktywnej lub nieprawidłowo skonfigurowanej karcie 
komunikacyjnej oraz jest wyłączona, gdy karta 
komunikacyjna nie jest zamontowana w urządzeniu. 

Każda z pozostałych ośmiu diod, za pomocą klawiatury, 
komputera PC lub poprzez sieć, może być: 
- skonfigurowana do wykonywania jednej lub wielu funkcji, 
- wstępnie skonfigurowany do: 

- pracy monostabilnej; dioda natychmiastowo zgaśnie, 
gdy powód, który spowodował jej zaświecenie się 
zostanie usunięty, 
- pracy bistabilnej (MEMOR); dioda LED pozostanie 
zapalona do momentu wysłania sygnału resetującego 
pochodzącego z  przycisku na panelu przednim, wejścia 
cyfrowego lub złącza szeregowego. Jakakolwiek usterka 
napięcia pomocniczego powoduje natychmiastową utratę 
sygnałów świetlnych, które powrócą, gdy tylko napięcie 
zostanie przywrócone. 

W pobliżu diod znajduje się kieszeń, w której można 
umieścić etykiety opisujące znaczenie poszczególnych diod. 
 
4.4 Wejścia cyfrowe 

Każde z trzech optycznie izolowanych wejść może być 
skojarzone z jedną lub większą liczbą funkcji 
zabezpieczających, poprzez ich odpowiednie 
zaprogramowanie za pomocą klawiatury, komputera PC lub 
poprzez sieć. Może się zdarzyć, że napięcie na wejściu nie 
będzie odpowiadać napięciu pomocniczemu urządzenia. 
Wejścia cyfrowe mogą zostać zaprogramowane jako 
aktywowane poprzez normalne podanie zasilanie lub jego 
odcięcie. 
 
4.5 Timery dodatkowe 

Każde z optycznie izolowanych wejść (IN DIG 1,IN DIG 2,IN 
DIG 3) może zostać zaprogramowane jako skojarzone z 
dodatkowymi timerami (t_X1, t_X2, t_X3). 
W momencie podania zasilania na tak zaprogramowane 
wejście uruchamiany jest dodatkowy, skojarzony z nim timer, a 
jeśli timer ten osiągnie status przekroczenia limitu czasowego, 
wysyłany jest sygnał wyzwalający, który utrzymywany jest do 
momentu zresetowania tego wejścia. 
 
4.6 Liczniki 

Każdy z progów wyzwalania jest skojarzony z licznikiem 
całkowitym lub częściowym. 
Liczniki te pracują w zakresie 0-9999; jeżeli zostanie 
przekroczona liczba 9999, licznik jest automatycznie 
resetowany, natomiast odliczanie rozpoczyna się od początku. 
Wszystkie liczniki częściowe mogą być resetowane z poziomu 
klawiatury, komputera PC lub przez sieć. 

4.7 Rejestrowanie zdarzeń 
 
W przypadku wystąpienia zdarzenia wyzwalającego, w 
nadpisywanej pamięci zachowane zostają następujące 
informacje: 
- pierwszy próg zadziałania, 
- dzień, miesiąc, rok, godzina, minuta, sekunda i milisekunda 
identyfikujące zdarzenie wyzwolenia, 
- wartości zmierzone w momencie wystąpienia wyzwolenia. 
Zestaw informacji dotyczących jednego wyzwolenia nazywany 
jest zdarzeniem. 
Pamięć nadpisywana pozwala na zapisanie ostatnich 8 
zdarzeń; po przekroczeniu tej liczby, nowy zapis zastępuje 
stary: ostatnie zdarzenie przechowywane jest jako EVENT 1. 
Zapamiętane zdarzenia mogą być odczytywane z panelu 
czołowego wyświetlacza lub na komputerze połączonym 
szeregowo z urządzeniem. 
Urządzenie może również zapisać 32 ostatnie zmiany stanu (z 
odniesieniem do daty i godziny), które są dostępne do 
odczytania wyłącznie z komputera lub poprzez sieć. 
 

4.8 Pomiary 

Urządzenie umożliwia wyświetlanie aktualnych wartości 
użytecznych rezystancji wyrażonej w Ohmach, napięcia 
stałego wyrażonego w Un, wstrzykniętego napięcia 
przemiennego wyrażonego w V oraz wstrzykniętego prądu 
przemiennego wyrażonego w A. 
Urządzenie umożliwia również wyświetlenie maksymalnej 
wartości wstrzykniętego prądu przemiennego wyrażonej w A, 
zmierzonej w dowolnym momencie przed ostatnią operacją 
„Reset maximum  values” (Reset wartości maksymalnych). 
 

4.9 Test 

Oprócz standardowych funkcji diagnostycznych opisanych 
powyżej, urządzenie oferuje również, w trybie TESTOWYM, 
możliwość przetestowania diod LED, wyświetlacza oraz 
przekaźników wyjściowych. 
- Test LED włącza wszystkie diody od L1 do L8 oraz 
wyświetlacz LCD na dwie sekundy. 

Po zakończeniu testu, diody świecące przed 
przeprowadzeniem testu pozostają w stanie świecenia, a 
wyświetlacz powraca do wyświetlania uprzednio 
wskazywanych informacji. Test można również 
przeprowadzić w dowolnym trybie pracy urządzenia bez 
wpływu na przeprowadzane aktualnie operacje.  

- Test przekaźników umożliwia sekwencyjny wybór i 
sprawdzenie poprawności pracy przekaźników wyjściowych 
od X1 do X5. W ten sposób mogą być również testowane 
wszelkie zewnętrzne obwody sygnalizacyjne i sterujące. 
Testowany przekaźnik pozostanie w stanie zasilenia przez 
150 do 200 ms. 
W przypadku, gdy napłynęły właśnie komendy 
uruchomienia lub wyzwolenia, test nie zostanie 
przeprowadzony, a na wyświetlaczu ukaże się odpowiedni 
komunikat. 
Test przekaźników pomocniczych nie ma wpływu na 
liczniki, rejestry zdarzeń oraz diody LED. 

 
4.10 Alfanumeryczny identyfikator urządzenia 

Urządzenie może zostać oznaczone w instalacji, w której 
zostało zamontowane identyfikującym kodem 
alfanumerycznym, wprowadzanym przez użytkownika 
bezpośrednio w urządzeniu lub poprzez komputer. W 
przypadku połączenia urządzenia z siecią, kod 
alfanumeryczny może być modyfikowany wyłącznie poprzez 
sieć. 
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4.11 Język 

Urządzenie może wyświetlać informacje w jednym z czterech 
języków: włoskim, angielskim, francuskim oraz hiszpańskim. 
Wyboru języka można dokonać z klawiatury. 

 

 
4.12 Ustawienia LCD 

Podświetlanie wyświetlacza może zostać ustawione na stałe 
(OFF) lub czasowe (ON); w przypadku ustawienia czasowego, 
wyświetlacz zostaje podświetlony przez czas do 300 sek. za 
każdym razem, kiedy naciśnięty zostaje jakiś klawisz. 

 
 

4.13 Blokada działania - dekonfiguracja poprzez sieć  
 

Blokada działania urządzenia wymagana jest w czynnych 
zakładach, co ma na celu zapobieganie stratom wynikającym z 
zasilania zabezpieczenia, którego ustawienia są nieznane lub 
wymagają zmiany. 

Blokady dokonuje się poprzez naciśnięcie i przytrzymanie 
przez 2 sek. klawisza zmiany ustawień, przy jednoczesnym 
wstrzykiwaniu napięcia pomocniczego, do momentu 
wyświetlenia następującego komunikatu: 

4.14 Transmisja szeregowa w LONWORKSTM
  

Urządzenie w wersji zawierającej specjalną płytkę 
komunikacyjną może komunikować się z centralnym 
systemem sterowania i monitoringu z prędkością 
dopowiadającą 1,25 Mbaud. Połączenie z magistralą odbywa 
się poprzez zaciski: 43 oraz 45. 
Płytka komunikacyjna, w którą można doposażyć urządzenie, 
jest aktywowana wyłącznie jeżeli prawidłowo podłączony jest 
specjalny zwieracz. Nie jest ona aktywowana, jeżeli zworka 
łączy pionowo zwieracze S5 i S6 (patrz rys. 2). 
Jeżeli zwieracz S6 jest podłączony przy braku płytki 
komunikacyjnej, funkcja diagnostyki wyświetla komunikat o 
awarii, zachowując się tak, jakby płytka była obecna lecz była 
niesprawna. W załączniku A wyszczególniono parametry 
dostępne dla sieci. 
 
 
 

GÓRA 

[ BLOC ] 
[  ] 

Po zwolnieniu przycisku, stan blokady urządzenia jest 
sygnalizowany komunikatem diagnostycznym o kodzie P. 
Normalne warunki pracy mogą zostać przywrócone wyłącznie 
poprzez wejście w funkcję zmiany ustawień, która jest stale 
aktywna; chwilowa przerwa w zasilaniu pomocniczym nie 
wpływa na stan blokady urządzenia. 
Jeżeli urządzenie jest wyposażone także w kartę fieldbus, 
przytrzymanie klawisza zmiany ustawień przez kolejne 2 
sekundy, w stanie BLOC, spowoduje pojawienie się na 
wyświetlaczu komunikatu: 

[ NET RESET ?  ] 

[_ NO YES _] 

 

w przypadku potwierdzenia, urządzenie może utracić 
konfigurację sieciową. 
Pełna procedura blokowania oraz dekonfiguracji urządzenia 
poprzez sieć musi być przeprowadzana za każdym razem, 
kiedy użytkownik chce dokonać ponownego włączenia 
urządzenia. 
W przypadku zresetowania urządzenia zablokowanego i 
posiadającego błędne ustawienia, wyświetlony zostanie 
komunikat o awarii o symbolu K, który zniknie dopiero po 
ponownej konfiguracji urządzenia. 
Praca urządzenia może zostać przywrócona wyłącznie 
poprzez wejście w funkcję zmiany ustawień, 
która jest stale aktywna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIDOK A-A 
 
 
 
 
 

PŁYTKA 
NIEAKTYWNA 

 

 
WIDOK A-A WIDOK A-A 
 
 

rys. 2 

 
STRONA 
CZOŁOWA 
PRZEKAŹNIKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PŁYTKA 
AKTYWNA

 
OSTROŻNIE 
W urządzeniu mogą utrzymywać się niebezpieczne 
napięcia nawet po jego wyłączeniu lub wyjęciu z obudowy 
(energia zgromadzona w kondensatorze). 
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4.15 Transmisja szeregowa RS485 i protokół MODBUS 

Pod względem komunikacji, urządzenia z wersją 
oprogramowania 2.00 i nowszymi, mogą występować w 
trzech różnych wersjach: 

  - bez żadnej karty komunikacyjnej (wersja MX3IPG2A .11 e .   
12),     

  - z  kartą LonWorks(TM)   (wersja MX3IPG2A .61 e .62), 

  - z kartą  Modbus (wersja MX3IPG2A .71 e .72). 

Identyfikacja zainstalowanej karty komunikacyjnej odbywa się 
automatycznie. 
W przypadku używania urządzenia z kartą komunikacyjną 
LonWorks(TM) , wymagana jest zmiana okablowania 
przekaźnika zgodnie ze schematem połączeń, a następnie 
przeprowadzenie konfiguracji wszystkich podłączonych 
urządzeń; automatyczna konfiguracja podłączonych urządzeń 
jest możliwa poprzez podłączenie komputera z zainstalowana 
kartą PCLTA10 lub SLTA10 oraz oprogramowaniem 
CORMOX2. 
W przypadku używania urządzenia z protokołem Modbus, 
konfiguracja wszystkich przekaźników może być 
przeprowadzona poprzez interfejs na panelu przednim lub za 
pomocą programu IRMA2 zainstalowanego na komputerze 
podłączonym do przekaźnika przez wtyk czołowy.  
Konfiguracja może również zostać przeprowadzona w 
stosunku do przekaźników jeszcze nie połączonych razem, a 
odpowiednie nastawy mogą być przechowywane w folderach. 

 
 

Wymagania dotyczące konfiguracji karty komunikacyjnej 
Modbus: 

 
PARAMETR  WARTOŚĆ 

Prędkość 300 Baud 
600 Baud 

1200 Baud 
2400 Baud 
4800 Baud 
9600 Baud 

19200 Baud 
38400 Baud 

 
Parzystość BRAK 

PARZYSTA 
NIEPARZYSTA 

 
Bit danych 7 

8 

 
Bit stopu 1 

2 

 
Adres 1 - 255 (0 transmisja 

rozgłoszeniowa) 

Parametry te mogą być programowane lokalnie lub zdalnie. 
Tak więc, dostępne jest następujące rozszerzenie menu 
„RELAY DATA”: 

 
[MX3IPG2A       ]   rodzaj przekaźnika 
[Sw Vers 2.00/01]   wersja oprogramowania 

 
[PLANT IDENTIFIER] 

[GenPan         ]   �identyfikator zakładu 

 
[SPEED  38400 Bb]   �ustawienia prędkości 
[PARITY NONE   ]    �ustawienia parzystości 

 
[DATA BIT     8 ]   �ustawienia bitu danych 
[STOP BIT     1 ]   �ustawienia bitu stopu 

 
 

[ADDRESS 111 

 
 �ustawianie 

 [ ]  
 

Dokumentacja dotycząca wersji LonWorks(TM)  oraz Modbus dostępna 
jest na żądanie. 
 

 
4.16 Rejestrator zwarć 

Urządzenie może rejestrować przebieg prądów na wejściu (Ia, 
Ib, Ic, Io) oraz stany logiczne 8 diod LED, 5 przekaźników 
pomocniczych, 3 wejść cyfrowych i 3 dodatkowych timerów. 
Całkowity czas zapisu wynosi 2,5 sek. i może zostać 
podzielony na zmienne czasowe przed uruchomieniem i po 
uruchomieniu urządzenia. Funkcja rejestratora zwarć może 
zostać aktywowana dla: tstart-u, wyzwolenia, aktywacji wejść 
cyfrowych i timerów. Parametry uruchomienia, planszy 
graficznej, resetu rejestratora zwarć mogą zostać określone za 
pomocą komputera lub sieci. Funkcja ta może nawet zostać 
zresetowana przez chwilowe przerwanie zasilania napięciem 
pomocniczym. 
 

 
4.17 Sprawdzenie ciągłości obwodów wyzwalających 

Wykorzystanie wejścia cyfrowego aktywowanego przez 
normalne odłączenie zasilania połączone z jednym z timerów 
TX, pozwala na monitoring obwodu cewki wyzwalającej pod 
względem ciągłości, niezależnie od tego czy wyłącznik jest 
zamknięty czy otwarty. 
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5. INTERFEJS  LOKLNY 

 Przycisk Pozwala na przewijanie 
menu w lewo lub na wybór cyfry, 
która ma być zmieniona, jeżeli 
funkcja zmiany ustawień jest 
aktywna. [] 

   Umożliwia zerowanie zapamiętanych 
sygnałów LED, jeżeli przyczyna 
została usunięta lub zerowanie 
liczników częściowych, jeżeli 
użytkownik znajduje się w menu 
„display counters” (wyświetlanie 
liczników). 
Powoduje, że przekaźniki końcowe 
przechodzą w stan spoczynkowy, 
jeżeli pracują w trybie bistabilnym. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W skład interfejsu lokalnego wchodzą: 

- Wyświetlacz LCD, na którym informacje wyświetlane są w 
dwóch liniach, z których każda składa się z 16 znaków. 
Za pomocą kontrolowanej z klawiatury funkcji wybierania, 
wyświetlacz umożliwia odczyt i zmianę ustawień oraz 
odczyt pomiarów, liczników, zarejestrowanych zdarzeń i 
informacji diagnostycznych. 

- Klawiatura lub blok klawiszy składające się z sześciu 
przycisków, z których pięć jest dostępnych poprzez 
specjalne łącze nawet kiedy zamocowana jest pokrywa. 
Obok wspomnianej powyżej funkcji wybierania, klawiatura 
służy również do zmiany ustawień, przeprowadzania 
testów, które wymagają wysyłania poleceń oraz zerowania 
zapamiętanych wskazań.   Przyciski dostępne przy 
zamocowanej pokrywie pozwalają tylko na odczyt i 
kasowanie operacji. 

 

 
Przycisk Pozwala na przewijanie menu w górę 

lub zwiększanie wartości, jeżeli 
funkcja zmiany ustawień jest 

aktywna.  

 
Przycisk Pozwala na przewijanie menu w dół 

lub zmniejszanie wartości, jeżeli 
funkcja zmiany ustawień jest 

aktywna.  

 

   Przycisk      Pozwala na przewijanie menu w 
prawo lub na wybór cyfry, która ma 
być zmieniona, jeżeli funkcja zmiany 
ustawień jest aktywna. 

 

 

 Przycisk umożliwia zmianę ustawień 
po naciśnięciu i przytrzymaniu przez 
co najmniej 2 sek. Kiedy aktywna jest 
funkcja zmiany ustawień, miga 
zielona dioda LED (RUN). Przy 
ponownym naciśnięciu przez co 
najmniej 2 sek., system powraca do 
normalnego stanu pracy i, pod 
warunkiem, że dokonano 
zatwierdzenia, nowe ustawienia 
zostają aktywowane (przycisk ten 
dostępny jest wyłącznie po usunięciu 
pokrywy). Podczas zmiany ustawień, 
urządzenie kontynuuje pracę z 
wykorzystaniem starych ustawień. 
Jeżeli wprowadzane zmiany zostaną 
zatwierdzone w sytuacji wystąpienia 
błędu, nie zostaną one aktywowane 
do momentu zakończenia zdarzenia: 
stan zakłócenia sygnalizowany jest 
pojawieniem się przez okres 3 
sekund stosownej informacji na 
wyświetlaczu, po czym użytkownik 
zostaje poproszony o zatwierdzenie 
wprowadzonych zmian. 
Naciśnięcie tego przycisku podczas 
zasilania urządzenia napięciem 
pomocniczym do momentu 
pojawienia się na wyświetlaczu 
informacji o awarii, zatrzymuje pracę 
urządzenia. 

           Jednoczesne 
naciśnięcie tych przycisków przez co 
najmniej 2 sekundy umożliwia 
przeprowadzenie testu zabezpieczenia. 

Wczasie przeprowadzania testu miga 

zielona dioda LED (RUN). Jednoczesne 
naciśnięcie tych przycisków podczas 
przeprowadzanie procedury testowej 
pozwala na wyjście z trybu testowego. 
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- Dwanaście diod LED, z których cztery przeznaczone są 
dla sygnalizowania ogólnych funkcji operacyjnych. 

- Złącze 4-pinowe zgodne ze standardem przemysłowym   
FCC 68. 

Dedykowany łącznik optoelektryczny, światłowód oraz 
konwerter RS232/światłowód pozwalają na lokalne 
połączenie urządzenia z komputerem. 
Komputer, poprzez dedykowany interfejs programowy, 
umożliwia odczyt i zmianę ustawień, odczyt pomiarów, 
liczników i zarejestrowanych zdarzeń, informacji 
diagnostycznych i rejestratora zwarć. 

 

6. STRUKTURA MENU WYŚWIETLACZA LCD 
 

6.1     GŁÓWNE MENU ODCZYTU 

Urządzenie posiada menu główne podzielone na kilka podmenu 
(struktura drzewa). Każdy z ekranów może być ustawiony na stałe. 
 

[R             Ω ]  Aktualna wartość rezystancji 
[U- Un ] Aktualna wartość napięcia stałego 

 
[MENU: ENGLISH] Język okna dialogowego 
[ ] � Zmiana języka okna dialogowego 

 
[DATE ] Aktualna data i czas 
[TIME ] � zmiana daty i czasu 

 
[SETTINGS: ] podgląd aktualnych ustawień 
[ MAIN] 

 
[SETTINGS READING] � podgląd głównych ustawień 
[MAIN ] 

 
[SETTINGS READING] � podgląd ustawień rezerwowych 
[SPARE ] 

 
[ MEASUREMENTS   ] � podgląd/kasowanie aktualnych i 

zapamiętanych pomiarów 
[ ]  

 
[ COUNTERS ] � podgląd liczników i kasowanie liczników 

częściowych 
[ P=RESETTABLE   ]  

 
[ EVENTS ] � podgląd przechowywanych zdarzeń 
[EVENTO 1=ULTIMO]  

 
[ OUTPUT RELAYS  ] � podgląd ustawień wyjść przekaźnikowych 
[ ]  

 
[ DIGITAL ]  � podgląd cyfrowych ustawień wejściowych 
[ INPUTS 

 

]  

[ LED ] � podgląd ustawień LED 
[  ]  
    
[ 

[ 
RELAY DATA ] 

] 
� podgląd modelu - wersji 
oprogramowania i 

     
[ DIAGNOSTIC ] � podgląd zakłóceń od daty 

 [  ]  
 

                                                                                                       6.1.1. Zmiana języka okna dialogowego 
                                                                                                                   Językiem domyślnym jest włoski (ITALIAN). 

Poniżej przedstawiono przykład, w jaki sposób zmienić język 
domyślny okna dialogowego. Załóżmy, że chcemy ustawić 
język na angielski (ENGLISH). 
a) Naciskać przycisk � lub �  do momentu ukazania się na 
ekranie następującego komunikatu: 

[MENU: ITALIAN ] 

[  ] 

 
b) Poprzez naciśnięcie przycisku  �   aktywowana zostaje 
funkcja zmiany języka, a na ekranie ukazuje się następujący 
komunikat:            [MENU: ITALIAN  ] 

                                                                  [          ] 
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Przyciskami � lub � użytkownik porusza się pomiędzy 
dostępnymi językami. Dla celów naszego przykładu, należy 
zatrzymać się kiedy na ekranie pojawi się następujący 
komunikat: 

[MENU: ENGLISH ] 

[  ] 

d) Poprzez naciśnięcie  zatwierdza się wybrany język okna 
dialogowego i powraca do głównego menu. Na ekranie 
ukazuje się następujący komunikat: 

[MENU: ENGLISH ] 

[  ] 
 

6.1.2 Zmiana daty i czasu 

Dostęp do opcji zmiany daty i czasu ( „change date/time”) nie 
jest możliwy, kiedy zabezpieczenie jest podłączone do sieci. 
Jeżeli po wejściu do funkcji zmiany zabezpieczenie zostanie 
podłączone do sieci, lokalne zmiany nie są aktywne. 
Załóżmy, że chcemy zmienić datę 93-06-10 na 95-05-24. 
a) Naciskać przycisk � lub �do momentu 
ukazania się na ekranie następującego 
komunikatu: 

[DATE 10/06/93] 

[TIME  9:38:43] 

 
b) Poprzez naciskanie przycisku  �   aktywowana zostaje 
funkcja zmiany, a na ekranie ukazuje się następujący 
komunikat: 

[DATE 10/06/93] 

[TIME  9:38:43] 

 
c) naciskając � wybrać wartość, która ma zostać zmieniona. 
Aby wybrać ostatnią cyfrę składającą się na datę, nacisnąć � 

sześciokrotnie, a na ekranie ukaże się: 

j) Poprzez naciśnięcie przycisku �   aktywowana zostaje 
funkcja zmiany czasu („change time”). Należy postępować 
identycznie jak w krokach c) do i). 
Niemożliwe jest wprowadzenie godzin lub dat, które nie 
istnieją. 
Odliczanie czasu rozpoczyna się w momencie przejścia od 
cyfr określających godzinę do słowa TIME na początku linii. 
k) Poprzez naciśnięcie    zatwierdza się dokonane zmiany i 
system powraca do głównego menu. Na ekranie pojawi się:  

 
[DATE 24/05/95] 

[TIME 9:38:43] 
 

6.1.3 Aktualne ustawienia wyświetlacza 

a) Naciskać � lub �  do momentu ukazania się na ekranie, np.: 
 

[SETTINGS IN USE:] 

[MAIN] 

W drugiej linii zostaną wyświetlone aktualne ustawienia. 
Wyświetlenie znaku <!>, niezależnie od zawartości drugiej linii 
oznacza, że urządzenie pracuje z wykorzystaniem ustawień 
rezerwowych (SPARE). 

 

[SETTINGS IN USE:] 

[ <!> MAIN] 

Urządzenie będzie pracować z wykorzystaniem ustawień 
rezerwowych tak długo, jak długo pozostaje aktywne polecenie 
„zmiana ustawień” („change settings”) wysłane poprzez 
wejście cyfrowe IN DIG1 . Po zniknięciu znaku <!>, urządzenie 
podejmuje pracę z wykorzystaniem wyświetlonej grupy 
ustawień. 

[DATE 10/06/93] 

[TIME  9:38:43] 

 
d) Naciskanie �, zwiększa wybraną wartość. Przytrzymać 
klawisz do momentu ukazania się na wyświetlaczu informacji: 

[DATE 10/06/95] 

[TIME  9:38:43] 

 
e) Naciskając  , wybrać czwartą cyfrę daty. Na ekranie ukaże 
się informacja: 

[DATE 10/06/95] 

[TIME  9:38:43] 

 

f) Naciskając �, zmniejszać wybraną wartość, aż do ukazania 
się: 

[DATE 10/05/95] 

[TIME  9:38:43] 

 

g) Naciskając      kolejne dwa razy, wybrać drugą cyfrę daty. 
Na ekranie ukaże się informacja: 

[DATE 10/06/95] 

[TIME  9:38:43] 

 

h) Naciskając � , zmieniać wybraną wartość (po osiągnięciu 
cyfry 9, dziesiątki będą zwiększać się o jedną jednostkę) do 
momentu wyświetlenia: 

[DATE 24/05/95] 

[TIME  9:38:43] 

 

i) Naciskać     aż do przejścia do początku linii Na ekranie 
pojawi się: 

6.1.4 Wyświetlanie ustawień głównych 
a) Naciskać  � lub � do momentu, kiedy na ekranie ukaże się 
komunikat:                ( settings reding) (main) 

b) Naciskając  �, użytkownik wchodzi w podmenu ustawień 
głównych, naciśnięcie � lub � umożliwia przewijanie 
następującego podmenu : 

częstotliwość znamionowa                                                     fn 
zakres ustawień znamionowego napięcia stałego (**) S.. 
znamionowe napięcie stałe                                                Un 
pierwszy próg zabezpieczenia od doziemień                       R< 
uruchamianie opóźnienia sygnalizacji R<                         tstart 
opóźnienie wyzwolenia R<                                                    t1 
drugi próg zabezpieczenia od doziemień                           R<< 
uruchamianie opóźnienia sygnalizacji R<<                       tstart 
opóźnienie wyzwolenia R<<                                                t2 
próg zabezpieczenia nadnapięciowego nap. przemiennego  I~> 
uruchamianie opóźnienia sygnalizacji I~>                         tstart 
opóźnienie wyzwolenia I~>                                                    t3 
pierwszy próg zabezpiecz. podnapięciowego nap. stałego U-< 
U-< uruchamianie opóźnienia sygnalizacji                        tstart 
opóźnienie wyzwolenia U-<                                                 t4 
drugi próg zabezpieczenia podnapięciowego nap. stałego U-< 
U-<< uruchamianie opóźnienia sygnalizacji                       tstart 
opóźnienie wyzwolenia U-<<                                              t5 
pierwszy próg zabezpiecz. nadnapięciowego nap. stałego  U-> 
U-> uruchamianie opóźnienia sygnalizacji                        tstart 
opóźnienie wyzwolenia U->                                                t6 
drugi próg zabezpiecz. nadnapięciowego nap. stałego    U->> 

[DATE 24/05/95] 

[TIME  9:38:43] 
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U->> uruchamianie opóźnienia sygnalizacji                      tstart 
opóźnienie wyzwolenia U->>                                             t7 
dodatkowy timer                                                                t_X1 
dodatkowy timer                                                                t_X2 
dodatkowy timer                                                                t_X3 
min. szerokość impulsu przekaźników końcowych           t_IMP 
 
(**) zakres ustawień zależy od ustawień zwieracza  S20, S21, 
S22 lub S23, które zwierane są w sposób następujący: 

 
zwieracz zamknięty                                  zakres ustawień 
S20                   30,00 - 300,00 V 
S21                       3,00 - 30,00 V 
S22                         0,30 - 3,00 V 
S23                         0,03 - 0,30 V 

 
c) Poprzez naciśnięcie ,w dowolnym miejscu podmenu, 
użytkownik powraca do głównego menu: 

[SETTINGS 

READING] [MAIN ] 

 
6.1.5 Podgląd ustawień rezerwowych 

a) Nacisnąć  � lub �  do momentu wyświetlenia:  
           [SETTINGS READING]  

           [SPARE] 

b)Nacisnąć klawisz �, aby wejść w menu podglądu ustawień 
rezerwowych, następnie naciskać � lub �   , aby poruszać się 
po całym podmenu, które zawiera: 
pierwszy próg zabezpieczenia od doziemień                       R< 
uruchamianie opóźnienia sygnalizacji R<                         tstart 
opóźnienie wyzwolenia R<                                                     t1 
drugi próg zabezpieczenia od doziemień                          R<< 
uruchamianie opóźnienia sygnalizacji R<<                        tstart 
opóźnienie wyzwolenia R<<                                                 t2 
próg zabezpiecz. nadnapięciowego nap. przemiennego      I~>                                                                    
uruchamianie opóźnienia sygnalizacji I~>                         tstart 
opóźnienie wyzwolenia I~>                                                  t3 
pierwszy próg  zabezpieczenia podnapięciowego napięcia 
stałego                                                                                U-< 
uruchamianie opóźnienia sygnalizacji U-<                         tstart 
opóźnienie wyzwolenia U-<                                                   t4 
drugi próg zabezpiecz. podnapięciowego nap. stałego     U-<<                                                                           
uruchamianie opóźnienia sygnalizacji U-<<                      tstart 
opóźnienie wyzwolenia U-<<                                                 t5 
pierwszy próg  zabezpieczenia nadnapięciowego napięcia 
stałego                                                                                 U-> 
uruchamianie opóźnienia sygnalizacji U->                         tstart 
opóźnienie wyzwolenia U->                                                   t6 
drugi próg zabezpiecz. nadnapięciowego nap. stałego     U->>                                                                          
uruchamianie opóźnienia sygnalizacji U->>                    tstart 
opóźnienie wyzwolenia U->>                                                t7 
Parametry nie występujące w menu SPARE przyjmują te same 
wartości, co ustawienia w menu głównym MAIN. 
 
c) Poprzez naciśnięcie klawisza ï w dowolnym miejscu 
podmenu, użytkownik powraca do głównego menu odczytu: 

 

[SETTINGS 

READING] [ SPARE ] 

 
6.1.6 Wyświetlanie aktualnych i zapisanych wartości 
mierzonych 
a) Naciskać przycisk � lub �do momentu 
ukazania się na ekranie następującego 
komunikatu: 

[ MEASUREMENTS ] 

[ ] 

b) Poprzez naciskanie przycisku � użytkownik wejdzie w menu 
pomiarowe, a poprzez naciskanie przycisku� lub �  może 
poruszać się w następującym podmenu: 
aktualna wartość rezystancji wyrażona w Omach                    R(*) 
aktualna wartość napięcia stałego wyrażona w Un                  U- 
aktualna wartość wstrzykniętego nap. przemiennego wyrażona w 
Voltach                                                                                   U~ 
aktualna wartość wstrzykniętego prądu przemiennego wyrażona w 
Amperach                                                                                I~ 
wartość wstrzykniętego przetężenia wyrażona w Amperach  I~MAX 
c) Poprzez naciśnięcie przycisku RESET można skasować 
maksymalne zapamiętane wartości, które są wyświetlane. 
Poprzez naciśnięcie klawisza   w dowolnym miejscu podmenu, 
użytkownik powraca do głównego menu odczytu: 

[ MEASUREMENTS ] [ ] 

(*) Jeżeli pomiar rezystancji jest niemożliwy, wyświetlony zostanie 
symbol ---- ; jeżeli rezystancja przekracza 6500 Ohm, symbol 
>6500  Ω   zostanie wyświetlony. 
 

6.1.7 Podgląd liczników 

a) Naciskać � lub � do momentu, kiedy na ekranie 
ukaże się komunikat: 

[ COUNTERS ] [P 

=RESETTABLE ] 

b) Poprzez naciskanie przycisku  użytkownik wejdzie w 
podmenu liczników, a poprzez naciskanie przycisku� lub �  może 
poruszać się pionowo w następującym podmenu: 
całkowita liczba wyzwoleń pierwszego progu zabezpieczenia od 
doziemień                                                                         R< T 
częściowa liczba wyzwoleń pierwszego progu zabezpieczenia od 
doziemień                                                                         R< P 
całkowita liczba wyzwoleń drugiego progu zabezpieczenia od 
doziemień                                                                         R< T 
częściowa liczba wyzwoleń drugiego progu zabezpiecz. od 
doziemień                                                                         R< P 
całkowita liczba wyzwoleń progu zabezpieczenia 
nadnapięciowego napięcia przemiennego                         I~> T 
częściowa liczba wyzwoleń progu zabezpieczenia 
nadnapięciowego napięcia przemiennego                         I~> P 
całkowita liczba wyzwoleń pierwszego progu zabezpieczenia 
podnapięciowego napięcia stałego                                   U-< T 
częściowa liczba wyzwoleń pierwszego progu zabezpieczenia 
podnapięciowego napięcia stałego                                   U-< P 
całkowita liczba wyzwoleń drugiego zabezpieczenia 
podnapięciowego napięcia stałego                                   U-<< T 
częściowa liczba wyzwoleń drugiego zabezpieczenia 
podnapięciowego napięcia stałego                                   U-<< P 
całkowita liczba wyzwoleń pierwszego progu zabezpieczenia 
podnapięciowego napięcia stałego                                   U-> T 
częściowa liczba wyzwoleń pierwszego progu zabezpieczenia 
podnapięciowego napięcia stałego                                   U-> T 
całkowita liczba wyzwoleń drugiego zabezpieczenia 
podnapięciowego napięcia stałego                                   U->> T 
częściowa liczba wyzwoleń drugiego zabezpieczenia 
podnapięciowego napięcia stałego                                   U->> P 
c) Poprzez naciśnięcie przycisku RESET można skasować 
częściowy licznik, który jest wyświetlany. 
d) Poprzez naciśnięcie klawisza  , użytkownik powraca do 
głównego menu: 

[ COUNTERS ]  

[ P =RESETTABLE   ] 

6.1.8 Podgląd zdarzeń 

a) Naciskać   � lub � do momentu, kiedy na 
ekranie ukaże się komunikat: 

               [EVENTS      ] 

               [EVENT 1=LAST] 

b) Naciskając � użytkownik wchodzi do podmenu, w którym 
można wybrać do zapisu osiem zdarzeń. Na ekranie ukaże się 
komunikat:            [EVEN.1 DD/MM/YY ]      
              (hh:mm.ss.xxx    )   
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w pierwszej linii wyświetlony jest numer zdarzenia, dzień, miesiąc i rok, podczas 
gdy w drugiej linii znajdują się informacje dotyczące godziny, minut, sekund oraz 
setnych sekundy dotyczących danego zdarzenia. 
c) Poprzez naciśnięcie przycisku � lub �, należy wybrać zdarzenie, które ma 
zostać wyświetlone. Po dokonaniu wyboru, nacisnąć � ; w ten sposób 
użytkownik wchodzi w podmenu wyświetlania zdarzeń, natomiast naciskając  
lub  można przewijać następujące podmenu: 
wyzwolona wartość progowa                                                            TRIP 
wartość rezystancji wyrażona w  Ω   w momencie wyzwolenia                      R_G                                                                              
wartość prądu przemiennego wyrażona w A w momencie wyzwolenia          I~G                                                                 
wartość napięcia stałego wyrażona jako wielokrotność Un w momencie 
wyzwolenia                                                                                                    U-_G 
d) Poprzez naciśnięcie   w dowolnym miejscu podmenu, użytkownik powraca 
do podmenu wyświetlania zdarzeń; aby wyświetlić pozostałe ze zdarzeń należy 
powrócić do kroku c). Poprzez naciśnięcie    w dowolnym miejscu podmenu, 
użytkownik powraca do głównego menu odczytu: 
 
                                   [EVENTS  ]       
                                   [EVENT 1=LAST     ]                                                              
 

6.1.9 Wyświetlanie wyjść przekaźnikowych 
 

a) Nacisnąć  � lub �  do momentu wyświetlenia: 
 
                                   [OUTPUT RELAYS]  
                                   [                      ]

upłynął czas timera tX1                                                     t_X1 TRIP 
upłynął czas timera tX2                                                     t_X2 TRIP 
upłynął czas timera tX3                                                     t_X3 TRIP 
podanie zasilania na pierwsze wejście cyfrowe                       IN DIG 1 
podanie zasilania na drugie wejście cyfrowe                           IN DIG 2 
podanie zasilania na trzecie wejście cyfrowe                           IN DIG 3 
 
Dodatkowo, możliwe jest wyświetlenie wyjść przekaźnikowych o 
następujących ustawieniach: 
minimalna szerokość impulsu                                                    t_IMP 
praca bistabilna                                                                   MEMOR 
 
c) Poprzez naciśnięcie klawisza    w dowolnym miejscu podmenu, 
użytkownik powraca do głównego menu odczytu: 
                   [OUTPUT RELAYS              ] 
                   [ ] 
 

6.1.10 Podgląd wejść cyfrowych 
a) Naciskać przycisk � lub �  do momentu ukazania się na ekranie 
następującego komunikatu: 
                  [ DIGITAL        ] 
                  [ INPUTS         ] 
 
b) Poprzez naciskanie przycisku � użytkownik wejdzie w podmenu 
pokazujące przypisanie wejść cyfrowych. Na ekranie ukazuje się 
następujący komunikat

b) Naciskając �  użytkownik wchodzi do podmenu wyświetlającego przypisanie 
pomocniczych wyjść przekaźnikowych. Na ekranie ukaże się komunikat: 
 
                                  [REL X12345] 
                                  [ON                      ] 

                     [IN DIG 123] 
                     [ON ] 
co oznacza uruchomienie poprzez normalne zasilenie energią ( ↑ ) lub 
wyłączenie spod napięcia ( ↓ ) każdego z wejść. 
Nacisnąć klawisz � aby poruszać się w całym podmenu; na ekranie pojawi 
się:

co oznacza uruchomienie poprzez normalne zasilenie energią ( ↑ ) lub 
wyłączenie spod napięcia ( ↓ ) każdego z wejść. 
Nacisnąć klawisz � aby poruszać się w całym podmenu; na ekranie pojawi się: 
 

                               [R< START        ]                    
         [REL X..3.5           ] 
 

w pierwszej linii wyświetlona jest funkcja stowarzyszona z przekaźnikiem bądź 
przekaźnikami wyświetlonymi w drugiej linii. 
Poprzez naciskanie przycisku � lub �  użytkownik może poruszać się w 
podmenu. Wśród funkcji, które mogą być stowarzyszone z wyjściami 
przekaźnikowymi znajdują się: 
 
opóźnione uruchomienie pierwszego progu zab. od dozie mień           R< START                                                               
wyzwolenie pierwszego progu zabezpieczenia od doziemień              R< TRIP 
opóźnione uruchomienie drugiego progu zab. od doziemień                R< START                                                    
wyzwolenie drugiego progu zabezpieczenia od doziemień                   R< TRIP 
opóźnione uruchomienie zab. nadprądowego prądu wstrzykniętego   I~> START                                                    
wyzwolenie progu zab. nadnapięciowego napięcia przemiennego          I~> TRIP                     
wyzwolenie progu zab. podnapięciowego (diagnostycznego)                U~< TRIP 
wyzwolenie progu zab. nadnapięciowego (diagnostycznego)                U~ >TRIP                                     
opóźnione uruchomienie pierwszego progu zabezpieczeni podnapięciowego 
napięcia stałego                                                                                 U-< START 
wyzwolenie pierwszego progu zabezpieczenia podnapięciowego napięcia 
stałego                                                                                           U-< TRIP 
opóźnione uruchomienie drugiego zabezpieczenia podnapięciowego napięcia 
stałego                                                                                           U-<< START 
wyzwolenie progu drugiego zab. podnapięciowego napięcia stałego    U-<< TRIP                                                   
opóźnione uruchomienie pierwszego progu zabezpieczenia podnapięciowego 
napięcia stałego                                                                            U-> START 
wyzwolenie pierwszego progu zabezpieczenia nadnapięciowego napięcia 
stałego                                                                                          U-> TRIP 
opóźnione uruchomienie drugiego zabezpieczenia podnapięciowego napięcia 
stałego                                                                                          U->> START 
wyzwolenie progu zab. nadnapięciowego napięcia stałego                   U->> TRIP                                                      

                       [BLOC. R< ] 
                       [IN DIG     ...] 

 
w pierwszej linii wyświetlona jest funkcja stowarzyszona z wejściami 
cyfrowymi wyświetlonymi w drugiej linii. 
Poprzez naciskanie przycisku � lub �  użytkownik może poruszać się 
w podmenu. Wśród funkcji, które mogą być stowarzyszone z  
wejściami znajdują się: 
 
blokada wyzwolenia pierwszego progu zab. od doziemień        R< BLOC R<                                                 
blokada wyzwolenia drugiego progu zab. od doziemień              BLOC. R<< 
blokada wyzwolenia zabezpieczenia nadprądowego                     BLOC. I~> 
blokada wyzwolenia zabezpieczenia podnapięciowego                BLOC. u~< 
blokada wyzwolenia zabezpieczenia nadnapięciowego                BLOC. u~< 
blokada pierwszego progu zab. podnapięciowego nap. stałego   BLOC. U-<             
blokada drugiego progu zab. podnapięciowego nap. stałego     BLOC. U-<<        
blokada pierwszego progu zab. nadnapięciowego nap. Stałego  BLOC. U->                                                 
blokada wyzwolenia drugiego progu zab. nadnapięciowego napięcia 
stałego                                                                                        BLOC. U->> 
timer tX1 uruchomienie                                                                           t_X1 
timer tX2 uruchomienie                                                                           t_X2 
timer tX3 uruchomienie                                                                           t_X3 
Przełączenie na ustawienia rezerwowe                        SETTINGS SWITCH 
reset diod LED oraz wyjść przekaźnikowych                                     RESET 
 
c) Poprzez naciśnięcie klawisza    w dowolnym miejscu podmenu, 
użytkownik powraca do głównego menu odczytu: 
 

[ DIGITAL ] 
[ INPUTS ] 

 

6.1.11 Wyświetlenie konfiguracji diod LED 
 

a) Naciskać przycisk  � lub � do momentu ukazania się na ekranie 
następującego komunikatu: 

[ LED ] 
[ ] 
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b) Naciskając � użytkownik wchodzi do podmenu wyświetlającego 
przypisanie diod LED. Wyświetlony zostanie następujący komunikat: 

[I> START] 

    [LED      L..3..6.8] 

 

w pierwszej linii wyświetlona jest funkcja stowarzyszona z diodami LED 
wyświetlonymi w drugiej linii. 
Poprzez naciskanie przycisku � lub �  użytkownik może poruszać się 
pionowo w podmenu. Wśród funkcji, które mogą być stowarzyszone z diodami 
LED znajdują się: 
 
opóźnione uruchomienie pierwszego progu zab. od doziemień        R< START                                                         
wyzwolenie pierwszego progu zab.  od doziemień                        R< TRIP 
opóźnione uruchomienie drugiego progu zab. od doziemień            R< START                                                       
wyzwolenie drugiego progu zab.  od doziemień                              R< TRIP 
opóźnione uruchomienie zab.nadprądowego prądu wstrzykniętego I~> START                                                      
wyzwolenie progu zab. nadnapięciowego napięcia przemiennego      I~> TRIP                                                     
wyzwolenie progu zab. podnapięciowego (diagnostycznego)            U~< TRIP                                        
wyzwolenie progu zab. nadnapięciowego (diagnostycznego)             U~ >TRIP                                          
opóźnione uruchomienie pierwszego progu zab. podnapięciowego napięcia 
stałego                                                                                              U-< START 
wyzwolenie pierwszego progu zabezpieczenia podnapięciowego napięcia 
stałego                                                                                                 U-< TRIP 
opóźnione uruchomienie drugiego zabezpieczenia podnapięciowego napięcia 
stałego                                                                                            U-<< START 
wyzwolenie progu drugiego zabezpieczenia podnapięciowego napięcia 
stałego                                                                                               U-<< TRIP 
opóźnione uruchomienie pierwszego progu zabezpieczenia podnapięciowego 
napięcia stałego                                                                                U-> START 
wyzwolenie pierwszego progu zabezpieczenia nadnapięciowego napięcia 
stałego                                                                                                 U-> TRIP 
opóźnione uruchomienie drugiego zabezpieczenia podnapięciowego napięcia 
stałego                                                                                            U->> START 
wyzwolenie progu zab. nadnapięciowego napięcia stałego               U->> TRIP                                                                
 
upłynął czas timera tX1                                                           t_X1 TRIP 
upłynął czas timera tX2                                                          t_X2 TRIP 
upłynął czas timera tX3                                                         t_X3 TRIP 
podanie zasilania na pierwsze wejście cyfrowe                                   IN DIG 1 
podanie zasilania na drugie wejście cyfrowe                                       IN DIG 2 
podanie zasilania na trzecie wejście cyfrowe                                       IN DIG 3 

 
Dodatkowo, możliwe jest wyświetlenie diod LED o następujących 
ustawieniach: 
praca bistabilna    
                                                                                             MEMOR 
c) Poprzez naciśnięcie klawisza    w dowolnym miejscu podmenu, 
użytkownik powraca do głównego menu odczytu: 

[ LED   )

[                                    ) 

 

6.1.12 Podgląd danych z przekaźników 

a) Nacisnąć  � lub � do momentu wyświetlenia: 

                [     RELAY DATA ]  

                [  ] 

 

b) Naciskając � użytkownik wchodzi do podmenu wyświetlającego informacje 
o modelu zabezpieczenia oraz wersji oprogramowania: 

[   MX3IPG2A  ]  

[Soft Rel. 1.00] 

 

c) Po ponownym naciśnięciu � , w drugiej linii zostanie wyświetlony 
alfanumeryczny kod identyfikacyjny nadany przez użytkownika, np.: 

 [PLANT IDENTIFIER] 

[CELL No. 17bis ] 

 

c) Poprzez naciśnięcie klawisza    w dowolnym miejscu podmenu, 
użytkownik powraca do głównego menu odczytu: 

[ RELAY DATA ]  

[  ] 

 

6.1.13 Wyświetlacz diagnostyczny 
 
1) Lokalizacja zakłóceń 

a) Nacisnąć przycisk  � lub � do momentu ukazania się na ekranie 
następującego komunikatu: 

[ DIAGNOSTIC ] 

[  ] 

 

W przypadku wystąpienia ISTOTNYCH ZAKŁÓCEŃ, urządzenie 
automatycznie wyświetli okno informacyjne, bez potrzeby wchodzenia 
w menu diagnostyczne. 
 
b) Naciskając � użytkownik wchodzi do podmenu wyświetlającego 
stan pracy przekaźnika. Na ekranie pojawi się: 

[LAST SETTING ] 

[DD/MM/YY hh:mm] 

 

w drugiej linii wyświetlony jest dzień, miesiąc, rok, godzina i minuta 
wprowadzenia ostatniej zmiany ustawień.  

 
c) Po ponownym naciśnięciu przycisku � , jeżeli urządzenie nie wykryło 
żadnych zakłóceń, wyświetlony zostaje następujący komunikat: 
                                      ( RUNNING) 
 
                                      (                  ) 
W przypadku wykrycia zakłóceń POMNIEJSZYCH, wyświetlony zostaje 
następujący komunikat: 

[FAULT ] 

[ABCDE.....KL ] 

 

jeżeli jednocześnie zostaną wykryte ISTOTNE zakłócenia, wyświetlony 
zostanie również znak <!>: 

[FAULT <!>] 

[.....FGHIJ... ] 

 

W drugiej linii zostaje wyświetlony kod lub kody identyfikacyjne 
zakłóceń. 
W poniższej tabeli przedstawiono kody zakłóceń i odpowiadający im 
opis: 
Kod                                   Opis zakłócenia 
A       X1 rozłączenie cewki przekaźnika lub stowarzyszonego układu 

sterującego  

 B      X2 rozłączenie cewki przekaźnika lub stowarzyszonego układu                   
sterującego 

C X3 rozłączenie cewki przekaźnika lub stowarzyszonego układu 
sterującego 

D X4 rozłączenie cewki przekaźnika lub stowarzyszonego układu 
sterującego 

E X5 rozłączenie cewki przekaźnika lub stowarzyszonego układu 
sterującego 

F       wewnętrzna awaria linii zasilającej 
G      uszkodzenie EEPROM 
H      uszkodzenie wewnętrznej pamięci RAM  
I        uszkodzenie zewnętrznej pamięci RAM 
J       Konwerter analogowo-cyfrowy 
K       uszkodzenie płytki komunikacyjnej lub brak jej konfiguracji 
L        awaria zegara wewnętrznego 
 
Jeżeli zwieracz S6 (patrz rys.2) uruchamiający płytkę komunikacyjną 
jest podłączony przy braku płytki, wyświetlony zostaje kod K, jak gdyby 
wykryto uszkodzenie płytki. 
 
d) W przypadku zakłóceń POMNIEJSZYCH, naciśnięcie przycisku   w 
dowolnym miejscu podmenu, umożliwia powrót do głównego menu: 

[ DIAGNOSTIC ] 
[  ] 
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[ LED   ] � ustawienia LED 
[    ]  

 

natomiast w przypadku ZAKŁÓCEŃ ISTOSTNYCH, 
użytkownik może opuścić podmenu diagnostyczne tylko, jeżeli 
pozwoli na to urządzenie, poprzez wejście do menu „zmiana 
ustawień” („settings change”). 

 

2) Urządzenie zablokowane 

Stan zablokowania urządzenia („inhibited device”) 
sygnalizowany jest komunikatem:  

               [FAULT <!>]    

               [..............P] 

 
Stan ten może zostać skasowany wyłącznie przez wejście do 
menu zmiany ustawień  („settings change”); (po pojawieniu się 
komunikatu SAVE CHANGES należy nacisnąć klawisz 
zatwierdzenia, mimo, że żadne z ustawień nie zostało 
zmienione). 
Ostrzeżenie:  należy dokonać przeglądu parametrów w menu 
zmiany ustawień (“settings change”), gdyż po wyjściu z menu 
urządzenie zostanie odblokowane. 
Jeżeli, przy zablokowanym urządzeniu, użytkownik 
spowodował również błędne ustawienia konfiguracji, powrót do 
trybu pracy spowoduje wyświetlenie komunikatu o awarii o 
symbolu K, który zniknie dopiero po ponownej konfiguracji 
urządzenia (patrz rozdział 4.14). 

 

6.2 MENU ZMIANY USTAWIEŃ GŁÓWNYCH 
 

Naciskając klawisz   w dowolnym miejscu menu 
wyświetlania przez co najmniej 2 sekundy, użytkownik wchodzi 
w menu zmiany ustawień głównych. Stąd użytkownik może 
wejść w kilka podmenu (struktura drzewa). Kiedy aktywna jest 
funkcja zmiany ustawień, miga zielona dioda LED (RUN). 
Jeżeli dokonano wcześniejszego wejścia do menu zmiany 
ustawień przy pomocy komputera lub poprzez sieć, wszelkie 
zmiany wprowadzane lokalnie będą blokowane i ukaże się 
następujący komunikat: 

[SETTINGS CHANGE] 

[NOT [ AVAILABLE ] 

 

Priorytet dostępu do zmiany funkcji pomiędzy komputerem, 
siecią lub klawiaturą  jest zależny od czasu. 
Podczas dokonywania zmiany ustawień urządzenie pracuje z 
wykorzystaniem starych ustawień. 
Każdy z ekranów może być ustawiony na stałe. 
 
[SETTINGS IN USE:]  aktualne ustawienia 
[           MAIN]  �  wybór aktualnej grupy ustawień 

             
[SETTINGS CHANGE]  � zmiana głównych ustawień 
[MAIN           ] 

             
[SETTINGS CHANGE]  � zmiana głównych ustawień 
[SPARE          ] 

             
[OUTPUT RELAYS ] � ustawienia wyjść przekaźnikowych 
[              ]  

             
[DIGITAL INPUTS ]  �  ustawienia wejść cyfrowych 
[               ]  

               

                
[ RELAY DATA ] -> ustawienie kodu alfanumerycznego 
[            ]  

 
[     LCD        ] ->  stałe podświetlanie wyświetlacza  
[AUTOMATIC RETURN]   (LCD) aktywne 

Naciskając klawisz    w którymkolwiek z menu 
zmiany, użytkownik ma możliwość powrotu do menu głównego, 
ale najpierw zostanie poproszony o zatwierdzenie bądź 
odrzucenie wprowadzonych zmian: 

[NEW SET.CONFIRM?] 

[< NO YES >] 

 

Poprzez naciśnięcie   , wszystkie dokonane zmiany zostają 
odrzucone, natomiast naciśnięcie�  powoduje zatwierdzenie 
dokonanych zmian. 
Zielona dioda LED (RUN) przestaje migotać i zaczyna świecić 
w sposób ciągły. 
Jeżeli w momencie zatwierdzania zmian zostanie wykryta 
awaria, ustawienia nie zostaną zaakceptowane tak długo, jak 
zdarzenie awaryjne będzie trwać. Stan ten sygnalizowany jest 
przez 3 sekundy następującym komunikatem: 

[SETTINGS CHANGE] 

[DELAYED ] 

 
po ustaniu zdarzenia, użytkownik zostaje ponownie 
poproszony o zatwierdzenie dokonanych zmian. 
Jeżeli transfer zmian zostanie przerwany ze względu na 
aktywne wejście cyfrowe, które w danym momencie nie może 
zostać wyłączone, a użytkownik musi dokonać zmiany 
ustawień, urządzenie musi zostać zablokowane; można teraz 
rozpocząć zmianę ustawień (patrz rozdziały 4.14 oraz 6.1.13). 
Uwaga: funkcja zmiany ustawień („change settings”) może 
zostać zrealizowana nawet kiedy urządzenie „jest zmuszone" 
do pracy z wykorzystaniem ustawień rezerwowych (SPARE 
SETTINGS). W takim przypadku,system przerywa jedynie 
wybór aktualnych ustawień (SETTINGS IN USE: MAIN): do 
momentu zaniku zewnętrznego sygnału wymuszającego. W 
przypadku zmiany któregoś z ustawień w czasie zewnętrznego 
"wymuszania" pracy systemu, pojawia się następujący 
komunikat: 

[SPARE SETTINGS] 

     [FROM EXT.CONTROL    ] 

 
Wszystkie poniższe przykłady pochodzą z menu zmiany 
ustawień głównych. 
 

6.2.1 Wybór aktualnej grupy ustawień 

a) Nacisnąć przycisk  � lub � do momentu ukazania się na 
ekranie następującego komunikatu: 

[SETTINGS IN USE:] 

[ MAIN] 

b) Po naciśnięciu przycisku �, można rozpocząć dokonywanie 
zmiany aktualnych ustawień. Na ekranie ukaże się 
następujący komunikat: 

[SETTINGS IN 

USE:] [ MAIN] 

c) Po naciśnięciu � lub �, wyświetlony zostaje następujący 
komunikat: 

[SETTINGS IN USE:] 

[SPARE] 



MX3IPG2A MDE/C133 2561 001 

str. 20 

 

 

 

d) Poprzez naciśnięcie klawisza  potwierdzony zostaje nowy 
wybór, a system powraca do menu zmiany ustawień głównych. 
Na ekranie ukaże się następujący komunikat: 

[SETTINGS IN USE:] 

[SPARE           ] 

 

6.2.2 Zmiana ustawień głównych 

a) Nacisnąć przycisk  � lub � do momentu ukazania się na 
ekranie następującego komunikatu: 

Naciśnięcie klawisza � powoduje zmianę cyfry (po osiągnięciu 
cyfry 9 jednostki będą zwiększać się o 1) aż do ukazania się 
komunikatu: 

[R<    ON ] 

[R< 1015 Ω] 

 

Nacisnąć   aby powrócić do początku linii i wrócić do 
głównego menu edycji: 

[SETTINGS CHANGE] 

[MAIN           ] 

[SETTINGS CHANGE] 

[MAIN           ] 

 

b) Poprzez naciśnięcie � , użytkownik wchodzi do podmenu 
zmiany ustawień głównych, w którym znajdują się wszystkie 
parametry wyszczególnione powyżej w  
§ 6.1.3. 

 
c) Naciskając przyciski � lub � , użytkownik może poruszać 
się pionowo po podmenu, a poprzez naciśnięcie �  może 
rozpocząć zmianę wyświetlanego parametru. Zmiany dokonuje 
się klawiszami � lub �  . 

Ostrzeżenie: 
W przypadku zmiany zakresu ustawień znamionowego 
napięcia stałego, należy pamiętać o dokonaniu zmian 
wewnętrznych zwieraczy (S20....S23) w sposób następujący: 

zwieracz zamknięty   zakres ustawień 
S20  30,00 - 300,00 V 
S21  3,00 - 30,00 V 
S22  0,30 - 3,00 V 
S23  0,03 - 0,30 V 

 
Zmiana zwieracza powoduje zmianę ustawienia,gdyż ustawienie

 

c) Poprzez wielokrotne naciskanie klawisza    w dowolnym 
miejscu podmenu, użytkownik powraca do głównego menu 
zmian: 

[SETTINGS CHANGE] 

[MAIN           ] 

 
Przykład dokonywania ustawień 

Załóżmy, że chcemy aktywować i ustawić wartość progową 
doziemienia wirnika R< na 1015 Ohm rozpoczynając od 
początkowego ustawienia 990, OFF. 

Należy przeprowadzić kroki a) oraz b) 
Naciskać � lub �  do momentu wybrania na wyświetlaczu 
progu, który ma zostać zmieniony: 

[R<          OFF] 

[R< 0990 Ω] 

 
Nacisnąć �  aby rozpocząć zmianę wybranego ustawienia 
I>>>, na wyświetlaczu pojawi się: 

[R<    OFF] 

[R< 0990 Ω] 

 

Nacisnąć  � lub �  w celu włączenia funkcji (ON), a na 
wyświetlaczu pojawi się: 

[R<    ON ] 

[R< 0990 Ω] 

 
Nacisnąć     aby powrócić do początku linii.  W ten sposób, 
poprzez naciśnięcie �, można przejść do drugiej linii. 
Nacisnąć �   aby wybrać cyfrę, która ma zostać zmieniona. 
W naszym przypadku, poprzez 4-krotne naciśnięcie przycisku 
�, na wyświetlaczu ukaże się: 

[R<          ON ] 

[R< 0990 Ω] 

 
Naciskać  � w celu zwiększania wybranej liczby do 
osiągnięcia wymaganej wartości: 

[R<    ON ] 

[R< 0995 Ω] 

Teraz, naciskając    należy wybrać trzecią cyfrę ustawienia; 
na wyświetlaczu ukaże się: 

[R<          ON ] 

[R< 0995 Ω] 

 
 

 jest mnożone przez współczynnik 10d, gdzie d jest odległością 
pomiędzy starym i nowym zwieraczem, np.: 
 
stare ustawienie 

zwieracz S20 
zakres ustawień  30-300 V 
ustawienie Un  165 V 

nowe ustawienie 
zwieracz S23 
zakres ustawień 0,03-0,30 V 
ustawienie Un 165 x 10(20-23)= 0,16 V 

 
 

6.2.3 Zmiana ustawień rezerwowych 

a) Nacisnąć przycisk  � lub � do momentu ukazania się na 
ekranie następującego komunikatu: 

 

[SETTINGS CHANGE] 

[SPARE ] 

 

b) Poprzez naciśnięcie � , użytkownik wchodzi do podmenu 
zmiany ustawień rezerwowych, w którym znajdują się wszystkie 
parametry wyszczególnione powyżej w § 6.1.5.  
 
c) Naciskając przyciski � lub � , użytkownik może poruszać się 
pionowo po podmenu, a poprzez naciśnięcie �  może rozpocząć 
zmianę wyświetlanego parametru. Zmiany dokonuje się klawiszami 

� lub �  . 

Procedura zmiany ustawień jest identyczna jak ta, opisana w 
przypadku odnoszącym się do ustawień głównych. 

 
c) Poprzez naciśnięcie klawisza    w dowolnym miejscu 
podmenu, użytkownik powraca do menu zmiany ustawień 
głównych: 

[SETTINGS CHANGE] 

[SPARE ] 
 

6.2.4 Ustawienia wyjść przekaźnikowych 

a) Naciskać przycisk  � lub �  do momentu ukazania 
się na ekranie następującego komunikatu: 

[OUTPUT RELAYS]  

[  ] 
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[ RELAY DATA ] 
[  ] 

 

b) Poprzez naciśnięcie � , użytkownik wchodzi do podmenu 
ustawień wyjść przekaźnikowych, w którym znajdują się 
wszystkie parametry wyszczególnione powyżej w § 6.1.5 
 
c) Naciskając przyciski � lub � , użytkownik może poruszać 
się pionowo po podmenu, a poprzez naciśnięcie �  może 
rozpocząć zmianę wyświetlanego parametru. Zmiany dokonuje 
się klawiszami � lub �  . 
d) Poprzez naciśnięcie klawisza    w dowolnym miejscu 
podmenu, użytkownik powraca do menu zmiany ustawień 
głównych: 

[OUTPUT RELAYS] 

[ ] 

 
Przykład przypisania funkcji do przekaźnika wyjściowego 

Załóżmy, że chcemy przypisać wyzwolenie wartości progowej 
nadprądowej R< do wyjścia przekaźnikowego X5 
rozpoczynając od ustawienia początkowego R< przypisanego 
do X2 
Wykonać kroki a) oraz b) do momentu wyświetlenia: 

[R<  TRIP] 

[REL X.2...] 

 
Każda z pozycji występujących po literze X jest wyjściem 
przekaźnikowym. Jednej funkcji można przypisać więcej niż 
jeden przekaźnik. 
Nacisnąć � i przejść do przekaźnika, który ma 
zostać stowarzyszony. 
W naszym przypadku, poprzez 5-krotne naciśnięcie przycisku 
� , na wyświetlaczu ukaże się: 

c) Poprzez naciskanie przycisku  � lub � użytkownik może 
poruszać się pionowo w podmenu, a poprzez naciśnięcie  �, 
może rozpocząć zmianę wybranego parametru. Zmiany 
dokonuje się klawiszami � lub �  . 
 
Aby przejść z ustawień głównych na ustawienia rezerwowe, 
należy wykorzystać wejście cyfrowe nr 1 (IN DIG 1) 

SETTINGS SWITCH 
Aby zresetować diody LED oraz przekaźniki pomocnicze, 
należy wykorzystać wejście cyfrowe nr 3 (IN DIG 3). 

RESET(LED+Xmem) 
Procedura dokonywania ustawień jest identyczna jak ta, 
opisana w przykładzie konfiguracji wyjścia przekaźnikowego. 

 
d) Poprzez naciśnięcie klawisza    w dowolnym miejscu 
podmenu, użytkownik powraca do głównego menu zmiany: 

[ DIGITAL INPUT ] 

[ ] 

 

6.2.6 Ustawienia LED 

a) Naciskać przycisk  � lub �  do momentu 
ukazania się na ekranie następującego 
komunikatu: 

[ LED ] 
[  ] 

   

b) Poprzez naciśnięcie przycisku   � , użytkownik wchodzi do 
podmenu ustawień LED, w którym znajdują się wszystkie 
parametry wyszczególnione powyżej w § 6.1.10. 

[R<  TRIP] 

[REL X.2...] 

 

Poprzez naciśnięcie � lub �  wybrany przekaźnik X5 zostaje 
rozłączony od przypisanej funkcji, a na ekranie pojawia się: 

[R<  TRIP] 

[REL X.2..5] 

 
Naciskając   użytkownik dokonuje wyboru drugiego 
przekaźnika, a na ekranie pojawia się: 

[R<  TRIP] 

[REL X.2..5] 

 

Nacisnąć � lub �  w celu  rozłączenia wybranego przekaźnika 
od przypisanej funkcji; na ekranie pojawia się: 

[R<  TRIP] 

[REL X....5] 

 
Nacisnąć   aby powrócić do początku linii i wrócić do 
głównego menu edycji: 

[OUTPUT RELAYS] 

[ ] 

c) Poprzez naciskanie przycisku  � lub � użytkownik może 
poruszać się pionowo w podmenu, a poprzez naciśnięcie  �, 
może rozpocząć zmianę wyświetlanego parametru. Zmiany 
dokonuje się klawiszami � lub �  . 
Procedura dokonywania ustawień jest identyczna jak ta, 
opisana w przykładzie przeprowadzania ustawień wyjścia 
przekaźnikowego. 

 
d) Poprzez naciśnięcie klawisza    w dowolnym miejscu 
podmenu, użytkownik powraca do głównego menu zmiany: 

[ LED ] 

[  ] 
 

6.2.7 Ustawianie kodu alfanumerycznego 

a) Naciskać przycisk  � lub �  do momentu 
ukazania się na ekranie następującego 
komunikatu: 

[ RELAY DATA ] 

[  ] 

b) Naciskając klawisz �, użytkownik ma możliwość 
zmiany/ustawienia kodu alfanumerycznego identyfikującego 
urządzenie. Na ekranie ukaże się, np.: 

 

6.2.5 Ustawianie wejść cyfrowych 

a) Naciskać przycisk  � lub �  do momentu ukazania się na 
ekranie następującego komunikatu: 

[ DIGITAL INPUT ] 

[ ] 

 

b) Poprzez naciśnięcie � , użytkownik wchodzi do podmenu 
ustawień wejść cyfrowych, w którym znajdują się wszystkie 
parametry wyszczególnione powyżej w § 6.1.10. 

          [PLANT IDENTIFIER] 
     [CELL N. 17bis ] 

 
c) Poprzez dalsze naciskanie przycisku � użytkownik 
dokonuje wyboru znaku/ów, które mają zostać zmienione, a 
poprzez naciśnięcie �lub � może  poruszać się pionowo 
dokonując wyboru dużych i małych liter alfabetu, cyfr oraz 
znaków specjalnych, a także spacji. 
 
d) Poprzez naciśnięcie klawisza  , kursor powraca do 
początku linii (bez wyboru znaku), a dalsze naciskanie 
klawisza   , powoduje powrót do głównego menu zmiany: 
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6.2.8 Podświetlanie wyświetlacza LCD 

a) Naciskać przycisk  � lub �  do momentu ukazania się na 
ekranie następującego komunikatu: 

[ LCD          ] 

[AUTOMATIC RETURN] 

 

b) Naciskając przycisk  �, użytkownik może ustawić 
podświetlanie wyświetlacza na stałe (OFF) lub czasowo (ON). 
Załóżmy, że na wyświetlaczu widnieje: 

Poprzez naciśnięcie tych dwóch klawiszy przez 

dwie sekundy w dowolnym miejscu menu testowego, funkcja 

TEST zostaje wyłączona. Zielona dioda LED (RUN) przestaje 

migać, a system powraca do głównego menu. 

[ ON ] 

[  ] 

c) Poprzez naciskanie  � lub � , aktualne ustawienie może zostać 
 

zmienione: 
[ OFF] 

[  ] 

 

d) Poprzez naciśnięcie klawisza  , użytkownik powraca do 
głównego menu zmiany: 

[ LCD ] 

[ AUTOMATIC RETURN ] 

 
6.3 MENU TESTOWE  

 

Poprzez naciśnięcie klawiszy                       w 
dowolnym miejscu głównych menu odczytu przez co najmniej 2 
sekundy, włączona zostaje funkcja TESTOWA, sygnalizowana 
przez miganie zielonej diody LED (RUN). 

 
[TEST        LED] 

[          YES >]   �  Test LED L1-L8 oraz wyświetlacza 

 
[TEST   RELAY X1] 

[          YES >]   � TEST przekaźnika X1 

 
[TEST 

 
RELAY X2 ] 

 

[ YES > ] � TEST przekaźnika X2 
   
[TEST 

[ 
RELAY X3 ] 

YES > ] 
 

� TEST przekaźnika X3 
   
[TEST RELAY X4 ]  
[ YES > ] � TEST przekaźnika X4 
   
[TEST 

[ 
RELAY X5 ] 

YES > ] 
 

� TEST przekaźnika X5 
 

Test przekaźnika pomocniczego X.. powoduje jego 
wyzwolenie, ażeby stowarzyszona komenda i/lub sygnał mogły 
zostać przesłane. Dlatego też przed uruchomieniem system 
prosi użytkownika o dalsze potwierdzenie realizacji: 

[ ARE YOU SURE? ] 

[< NO YES >] 

 

Jeżeli w czasie potwierdzania realizacji, istnieją jakieś 
komendy uruchomienia lub wyzwolenia, lub wejście cyfrowe 
stowarzyszone z timerem jest włączone, test nie zostaje 
przeprowadzony, a stan ten zostaje zasygnalizowany 
następującym komunikatem: 

[TEST ] 

[NOT AVAILABLE ] 

 

W czasie testu diod LED oraz wyświetlacza, zapalają się one 
na 2 sekundy. Dlatego test może być przeprowadzony w 
dowolnym momencie podczas pracy. 
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7. ZASTOSOWANIE I UŻYCIE 

Urządzenie jest przeznaczone do wykrywania zwarć 
doziemnych wirnika w maszynach synchronicznych. 
Może również służyć do monitorowania napięcia stałego 
(Vaux) 

8. MONTAŻ - TRANSPORT 
 

8.1 Wyładowania elektrostatyczne 

Przekaźnik wykorzystuje elementy elektroniczne, które są 
skrajnie wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne. Dlatego 
też, operator obsługujący część ruchomą sprzętu i wchodzący 
w kontakt z obwodami elektronicznymi, musi przestrzegać 
środków ostrożności w celu zapobieżenia uszkodzeniu 
przekaźnika: 
- przed usunięciem ruchomej części operator musi wyrównać 
potencjał z urządzeniem poprzez dotknięcie obudowy 
- w miarę możliwości, należy unikać dotykania elementów 
elektronicznych, płytek drukowanych i złączy. Manipulować 
urządzeniem trzymając za część mechaniczną. 
- kłaść urządzenie na powierzchniach o właściwościach 
antystatycznych lub posiadających ten sam potencjał, co 
potencjał operatora. 
- przechowywać i transportować przekaźnik wyłącznie z 
wykorzystaniem specjalnego worka antystatycznego. 
Specjalistyczne urządzenia elektroniczne wymagają, aby 
operator i urządzenie, a także urządzenia pomiarowe były w 
miarę możliwości uziemione. 
O ile jest to możliwe, nie wyciągać części ruchomej z 
obudowy, aby uniknąć mechanicznych i elektrostatycznych 
uszkodzeń zabezpieczenia. 
 

8.2 Odbiór - magazynowanie 

Choć przekaźniki zabezpieczające posiadają zazwyczaj 
solidną budowę, wymagają ostrożnego traktowania przed 
zabudową na obiekcie. Muszą być ostrożnie pakowane i 
rozpakowywane, bez stosowania jakiejkolwiek siły i przy 
pomocy stosownych narzędzi. 
Po dostawie, należy dokonać dokładnych oględzin 
przekaźników w celu upewnienia się, że nie zostały one 
uszkodzone podczas transportu. 
Jeżeli przekaźniki nie są montowane natychmiast po dostawie, 
należy przechowywać je w miejscach wolnych od kurzu i 
wilgoci, w oryginalnych opakowaniach. 
Temperatura przechowywania: -25°C 
+ 80°C. 
 

8.3 Złożenie i podłączenie 

- Usunąć pokrywę zabezpieczającą tak, aby odsłonić cztery 
otwory mocujące. 
- Umieścić urządzenie w otworze tablicy rozdzielczej i 
zabezpieczyć dokręcając cztery śruby (patrz rys. 6) 
- Połączyć wkręt uziemiający urządzenia do uziemienia 
ochronnego tablicy rozdzielczej używając elementów 
złącznych o odpowiednim przekroju  (>4mm2) , a jednocześnie 
jak najkrótszych (<1m). 
- Połączenia należy wykonać przy pomocy wkrętów lub za 
pomocą konektorów FASTON zespołów listew zaciskowych 
interfejsu. W przypadku połączeń typu Faston, pokrywa o 
stopniu ochrony IP20 zabezpieczająca zespół listew 
zaciskowych musi zostać założona przed dokonaniem 
podłączenia typu Faston przekaźnika. W przypadku zacisków 
śrubowych, boczne wypusty pokrywy o stopniu ochrony IP20 
odpowiadające śrubowej listwie zaciskowej muszą zostać 
usunięte lub złożone. 
Złożenia oraz podłączenia należy dokonać zgodnie z dobrą 
praktyką inżynierską. 
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9. URUCHOMIENIE URZĄDZENIA 

Przekaźnik jest dostarczany z ustawieniami fabrycznymi w 
konfiguracjach przedstawionych w tabelach A, B oraz C 
(ustawienia fabryczne). 
Ustawienia te mogą nie odpowiadać określonemu systemowi, 
w którym ma pracować urządzenie. W takiej sytuacji, 
ustawienia przekaźnika muszą zostać zmienione zgodnie z 
zapisami tabel D, E oraz F, które służą jako pomoc w 
opracowaniu spersonalizowanego zestawu ustawień. 

 

9.1 Przepisy bezpieczeństwa 

Podczas testów i uruchomienia urządzenia, należy 
przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
stosowanych dla systemów elektrycznych. Nieprzestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do uszkodzeń ciała 
personelu lub uszkodzeń mienia. Wszelkie przeglądy lub testy 
mogą być przeprowadzane wyłącznie przez przeszkolony 
personel. 

 

9.2 Sprawdzenie danych znamionowych 

Należy sprawdzić czy dane znamionowe urządzenia 
odpowiadają danym znamionowym systemu, a mianowicie: 
- napięcie pomocnicze, 
- napięcie pomocnicze modułu X2/IPG2A, 
- znamionowe napięcie stałe; kontroli należy dokonać poprzez 
sprawdzenie pozycji zwieracza usytuowanego na płycie (patrz 
rys. 4a, 4b, 4c, 4d). ostrzeżenie: jakakolwiek zła pozycja 
zwieracza może spowodować uszkodzenie urządzenia, 
- obecność specjalnego zwieracza S6, patrz rys. 2, jeżeli 
wykorzystywana jest płytka komunikacyjna i włączona jest 
sieć. 
OSTRZEŻENIE 
w urządzeniu mogą utrzymywać się niebezpieczne 
napięcia nawet po jego wyłączeniu lub wyjęciu z obudowy 
(energia zgromadzona w kondensatorze). 

 

 
9.3 Test końcowy z kalibracją modułu X2/IPG2A 

Podanie do urządzenia napięcia pomocniczego. 
Po włączeniu po dłuższej awarii zasilania, urządzenie może 
zgłaszać awarię typu „L” (zegar wewnętrzny); jest to 
zakłócenie nie należące do zakłóceń POMNIEJSZYCH, które 
nie ma wpływu na pozostałe funkcje: poprzez uaktualnienie 
DATY i GODZINY przywrócone zostają normalne warunki 
pracy. 
Jeżeli system działa przy nieznanych ustawieniach 
przekaźników, należy zablokować urządzenie przed podaniem 
do niego zasilania poprzez naciśnięcie klawisza "zmiana 
ustawień" (settings change), (patrz § 4.14 oraz 6.1.13 rozdz. 2) 
w celu uniknięcia problemów. 

Ustawić w urządzeniu częstotliwość znamionową systemu, 
prąd znamionowy oraz znamionowe napięcie stałe. 
Załadować ustawienia i skonfigurować przekaźniki, diody LED 
oraz wejścia cyfrowe w sposób, jaki wymaga tego projekt. 

 
Ponieważ urządzenie wyposażone jest w system 
samokontroli, wszelkie ewentualne awarie sprzętowe bądź 
programowe są automatycznie wykrywane; z tego względu 
testowanie dokładności zadziałania progów jest bezcelowe. 
Można jedynie dokonać porównania wartości zadziałania 
względem tolerancji określonych w katalogu. 

Jednakże, zaleca się przeprowadzenie następujących testów: 

Test zasilacza 

- Sprawdzenie czy obciążenie obwodu napięcia 
pomocniczego zamyka się w zakresie 5 do 10W w 
przypadku zasilania napięciem stałym, oraz w zakresie 10 
do 20VA w przypadku zasilania napięciem zmiennym. 
Linia zasilająca zabezpieczona jest specjalnym  
bezpiecznikiem szybkim 5x20 2 A, w klasie IEC127/II jeżeli 
chodzi o urządzenie o napięciu pomocniczym 19-100Vcc 
(lub 19-72Vca) oraz bezpiecznikiem 1A jeżeli chodzi o 
urządzenie o napięciu pomocniczym 64-300Vcc (lub 64-
275Vca). 

Kalibracja części składowej 
X2/IPG2A 

- łączyć ze sobą zaciski 9B-10B-12B modułu X2/IPG2A 
- podać napięcie pomocnicze (zmienne) na moduł 
X2/IPG2A 
- upewnić się, że połączenie pomiędzy częścią składową 
X2/ IPG2A a urządzeniem MX3IPG2A jest odpowiednie 
- wejść w tryb zmiany ustawień głównych (patrz 6.2 - 
6.2.2) 
-nacisnąć  � do momentu ukazania się następującego 
komunikatu: 
[CALIBRATION ] 

[X2/IPG2A YES >] 

-nacisnąć �, na wyświetlaczu ukaże się: 
[ CONFIRM? ] 

[< NO  YES >] 

-nacisnąć   � 

- usunąć połączenie zacisków 9B-10B-12B modułu 
X2/IPG2A 
- wyjść z trybu zmiany ustawień 

 
Sprawdzenie połączeń 

- Pomiędzy uzwojenie wirnika a masę podłączyć rezystor o 
wartości oporności od 200 do 6500 Ohm i sprawdzić czy 
wartości wyświetlane w menu POMIAROWYM są 
odpowiednie. 
- Podać napięcie stałe na wejście (zaciski 10-9) i sprawdzić 
czy odpowiada ono wartościom wyświetlanym w menu 
POMIAROWYM. 
- Poddać testom wszystkie wyjścia przekaźnikowe 
postępując zgodnie z procedurą zawartą w rozdziale MENU 
TESTOWE, testując jednocześnie powiązany obwód 
zewnętrzny. 
- Sprawdzić okablowanie wejść cyfrowych, aby upewnić się, 
że odpowiada ono wymaganiom projektu. 

 
Jeżeli przekaźnik pracuje niepoprawnie lub wykazuje 
ISTOTNE błędy, należy go zdemontować i odesłać do 
producenta w celu naprawy lub ponownej kalibracji. 
Obecność zakłóceń POMNIEJSZYCH nie powoduje pracy 
asynchronicznej, ale wymaga analizy rodzaju zakłócenia i 
oceny jego ważności (dla przykładu, niesprawny przekaźnik 
końcowy powinien być zastąpionym innym przekaźnikiem 
końcowym, który aktualnie nie jest wykorzystywany, bądź 
którego działanie nie jest niezbędne. 
Możliwość podmiany przekaźników umożliwia utrzymanie 
działania zabezpieczeń podczas napraw, tak, by niesprawny 
przekaźnik mógł być wymieniony na nowy tego samego 
rodzaju. 
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Zakończenie etapu uruchomienia urządzenia, przed 
uruchomieniem systemu, wymaga sprawdzenia czy: 

- ustawienia urządzenia odpowiadają specyfikacji 
projektowej, 
- urządzeniu przypisano odpowiedni alfanumeryczny kod 
identyfikacyjny, 
- wszystkie pamięci urządzenia (LED, wartości 
maksymalnych, liczniki częściowe oraz wskaźnik zużycia) 
są zresetowane, 
- zielone diody Uaux oraz RUN są zapalone na stałe; w 
przypadku podpięcia sieci, zielona dioda RxTx LED musi 
być również zapalona, 
- diody wskazujące etykiety oraz tabliczkę znamionową 
urządzenia wyświetlają odpowiednie informacje. 

Urządzenie może zostać pozostawione wyświetlając 
którekolwiek z okien głównego menu odczytu. 
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ZAKRES USTAWIEŃ Un: 30 - 300 V 

Pozycja zwieracza ■   S20 

ZAKRES USTAWIEŃ Un: 3 - 30 V 

Pozycja zwieracza ■   S21 
 

GÓRA GÓRA 
 
 

STRONA 
CZOŁOWA 

PRZEKAŹNIKA 

STRONA 
CZOŁOWA 
PRZEKAŹNIKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rys. 4a rys. 4b 
 
 
 

ZAKRES USTAWIEŃ Un: 0,3 - 3 V 

Pozycja zwieracza ■   S22 

ZAKRES USTAWIEŃ Un: 0,03 - 0,3 V 

Pozycja zwieracza ■   S23 
 

GÓRA GÓRA 
 
 

STRONA 
CZOŁOWA 

PRZEKAŹNIKA 

STRONA 
CZOŁOWA 
PRZEKAŹNIKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rys. 4c rys. 4d 
 
 
 
 

Ostrzeżenie: 

nie wolno usuwać zwieraczy ■ S1 - S3 - S7 (w przypadku 
oryginalnych ustawień fabrycznych) 
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rys. 5 
 

Ostrzeżenie: 

W przypadku, jeżeli dostępna jest  tylko jedna polaryzacja 
uzwojenia wirnika (aktywator BEZSZCZOTKOWY), iniektory 
(zaciski 9B - 10B) zostaną ze sobą połączone. 
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WYMIARY CAŁKOWITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Możliwe jest zamontowanie 
obudowy w szafie 19" typu R4MX3 
o wysokości 4U. 

 

 
 
 
 

ROZSTAW OTWORÓW ZACISKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rys. 6 
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WYMIARY CAŁKOWITE I ROZSTAW OTWORÓW CZĘŚCI SKŁADOWEJ X2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTWORY OTWORY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROZMIESZCZENIE OTWORÓW MONTAŻOWYCH W CZĘŚCI TYLNEJ ROZMIESZCZENIE OTWORÓW MONTAŻOWYCH W CZĘŚCI TYLNEJ 
 
 
 
 

rys. 7 
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Ostrzeżenie: 

Ustawienia fabryczne mogą nie być odpowiednie dla danego systemu. W takim przypadku, należy skonfigurować 
urządzenie w trakcie instalacji. 

 
 
 

tab. A - USTAWIENIA 
FABRYCZNE 

 
PRZEKAŹNIK MATRYCA KONTROLNA DIODY LED 
1 2 3 4 5 OPIS FUNKCJA 1 2 3 4 5 6 7 8 

   X  opóźnione uruchomienie pierwszego progu 
zabezpieczenia od doziemień 

R< START         
  X   wyzwolenie pierwszego progu 

zabezpieczenia od doziemień 
R< TRIP X        

   X  opóźnione uruchomienie drugiego progu 
zabezpieczenia od doziemień 

R<< START         
  X   wyzwolenie drugiego progu zabezpieczenia 

od doziemień 
R<< TRIP  X       

     uruchomienie progu zabezpieczenia 
nadprądowego 

I~> START         
  X   wyzwolenie progu zabezpieczenia 

nadprądowego 
I~> TRIP   X      

    X wyzwolenie progu zabezpieczenia 
podnapięciowego 

U~< TRIP        X 

    X wyzwolenie progu zabezpieczenia 
nadnapięciowego 

U~> TRIP        X 

     próg opóźnionego uruchomienia 
zabezpieczenia podnapięciowego napięcia 

U-< START         
X     próg wyzwolenia zabezpieczenia 

podnapięciowego napięcia stałego 
U-< TRIP    X     

     opóźnione uruchomienie drugiego progu 
zabezpieczenia podnapięciowego napięcia 

d U-<< START         
X     wyzwolenia drugiego progu zabezpieczenia 

podnapięciowego napięcia stałego 
U-<< TRIP     X    

     próg opóźnionego uruchomienia 
zabezpieczenia nadnapięciowego napięcia 

U-> START         
 X    wyzwolenie pierwszego progu 

zabezpieczenia nadnapięciowego napięcia 
U-> TRIP      X   

     opóźnione uruchomienie drugiego progu 
zabezpieczenia nadnapięciowego napięcia 

U->> START         
 X    wyzwolenie drugiego progu zabezpieczenia 

nadnapięciowego napięcia stałego 
U->> TRIP       X  

     upłynął czas timera tX1 t_X1 TRIP         
     upłynął czas timera tX2 t_X2 TRIP         
     upłynął czas timera tX3 t_X3 TRIP         

     podanie zasilania na pierwsze wejście 
cyfrowe 

IN DIG 1         
     podanie zasilania na drugie wejście cyfrowe IN DIG 2         
     podanie zasilania na trzecie wejście cyfrowe IN DIG 3         
     minimalna szerokość impulsu t_IMP / / / / / / / / 

     praca bistabilna MEMOR X X X X X X X  
     przekaźniki końcowe normalnie pod 

napięciem 
         

 

 

 
przekaźniki końcowe normalnie nie 
zasilone 

/  nie przewidziane do przypisania 
X przypisane 
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Ostrzeżenie: 

Ustawienia fabryczne mogą nie być odpowiednie dla danego systemu. W takim przypadku, należy skonfigurować 
urządzenie w trakcie instalacji. 

 
 
 

tab. B - TABELA USTAWIEŃ 

 
MATRYCA KONTROLNA WEJŚCIA 

CYFROWE 

OPIS FUNKCJA 1 2 3 
wejście załączone poprzez normalne 
odłączenie zasilania 

    
blokada wyzwolenia pierwszego progu 
zabezpieczenia od doziemień                         

BLOC. R<    
blokada wyzwolenia drugiego progu 
zabezpieczenia od doziemień                         

BLOC. R<<    
blokada wyzwolenia zabezpieczenia 
nadprądowego 

BLOC. I~>    
blokada wyzwolenia zabezpieczenia 
nadnapięciowego 

BLOC. U~>    
blokada wyzwolenia zabezpieczenia 
podnapięciowego 

BLOC. U~<    
blokada wyzwolenia pierwszego progu 
zabezpieczenia podnapięciowego 

BLOC.U-<    
blokada wyzwolenia drugiego 
zabezpieczenia podnapięciowego 

BLOC.U-<<    
blokada wyzwolenia pierwszego progu 
zabezpieczenia nadnapięciowego 

BLOC.U->    
blokada wyzwolenia drugiego 
zabezpieczenia nadnapięciowego 

BLOC.U->>    
timer tX1 uruchomienie t_X1    
timer tX2 uruchomienie t_X2    
timer tX3 uruchomienie t_X3    
przełączenie na ustawienia rezerwowe SETTINGS SWITCH  / / 
reset diod LED oraz wyjść 
przekaźnikowych  

RESET (LED+Xmem) / / X 
 

 
/ /  nie przewidziane do przypisania 

X przypisane 
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Ostrzeżenie: 

Ustawienia fabryczne mogą nie być odpowiednie dla danego systemu. W takim przypadku, należy skonfigurować 
urządzenie w trakcie instalacji. 

 
 
 

tab. C - USTAWIENIA FABRYCZNE 

 
TABELA USTAWIEŃ 

OPIS FUNKCJA GŁÓWNE  REZERWOWE 

  WŁ. WYŁ. WARTOŚĆ WŁ. WYŁ. WARTOŚĆ 

częstotliwość znamionowa fn   50 Hz / / / 

zakres napięcia stałego IN_U-   S20 / / / 

znamionowe napięcie stałe Un-   110 V / / / 
 

pierwszy próg zabezpieczenia od doziemień R< X  2000 Ohm  X  2000 Ohm 

uruchamianie opóźnienia sygnalizacji R<  tstart   0 s   0 s 

opóźnienie wyzwolenia R< t1   10 s   10 s 

drugi próg zabezpieczenia od doziemień    R<< X  500 Ohm X  500 Ohm 

uruchamianie opóźnienia sygnalizacji R<< tstart   0 s   0 s 

opóźnienie wyzwolenia R<< t2   3 s   3 s 

próg zabezpieczenia nadprądowego I~> X  0.022 A X  0.022 A 

uruchamianie opóźnienia sygnalizacji I~> tstart   0 s   0 s 

opóźnienie wyzwolenia I~> t3   5 s   5 s 

pierwszy próg zabezpieczenia podnapięciowego 
napięcia stałego 

U-< X  0.8 Un X  0.8 Un 

uruchamianie opóźnienia sygnalizacji U-<                                             tstart   0 s   0 s 

opóźnienie wyzwolenia U-< t4   5 s   5 s 

drugi próg zabezpieczenia podnapięciowego 
napięcia stałego 

U-<< X  0.7 Un X  0.7 Un 

uruchamianie opóźnienia sygnalizacji U-<<                                            tstart   0 s   0 s 

opóźnienie wyzwolenia U-<< t5   1 s   1 s 

pierwszy próg zabezpieczenia nadnapięciowego 
napięcia stałego 

U-> X  1.15 Un X  1.15 Un 

uruchamianie opóźnienia sygnalizacji U->>                                            tstart   0 s   0 s 

opóźnienie wyzwolenia U->> t6   5 s   5 s 

drugi próg zabezpieczenia nadnapięciowego 
napięcia stałego 

U->> X  01.2 Un X  1.2 Un 

uruchamianie opóźnienia sygnalizacji U->>                                            tstart   0 s   0 s 

opóźnienie wyzwolenia U->> t7   1 s   1 s 

min. szerokość impulsu przekaźników 
końcowych 

t_imp   0.1 s / / / 

dodatkowy  timer t_X1   1 s / / / 

dodatkowy  timer t_X2   5 s / / / 

dodatkowy  timer t_X3   10 s / / / 

funkcja wyzwalania zapisu o zwarciu w rejestrze    TRIP / / / 

opóźnienie wstępnego progu wyzwolenia zapisu 
o zwarciu w rejestrze 

   2 s / / / 
 

 
 

ustawienia: GŁÓWNE        czasowe podświetlanie 
wyświetlacza LCD: WYŁ. 

 
/  nie przewidziane do przypisania zastosowanie 
mają te same ustawienia co ustawienia GŁÓWNE 
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tab. D 
 

PRZEKAŹNIK MATRYCA KONTROLNA DIODY LED 
1 2 3 4 5 OPIS FUNKCJA 1 2 3 4 5 6 7 8 

     opóźnione uruchomienie pierwszego progu 
zabezpieczenia od doziemień 

R< START         
     wyzwolenie pierwszego progu 

zabezpieczenia od doziemień 
R< TRIP         

     opóźnione uruchomienie drugiego progu 
zabezpieczenia od doziemień 

R<< START         
     wyzwolenie pierwszego progu 

zabezpieczenia od doziemień 
R<< TRIP         

     uruchomienie progu zabezpieczenia 
nadprądowego 

I~> START         
     wyzwolenie progu zabezpieczenia 

nadprądowego 
I~> TRIP         

     wyzwolenie progu zabezpieczenia 
podnapięciowego 

U~< TRIP         

     wyzwolenie progu zabezpieczenia 
nadnapięciowego 

U~> TRIP         
     opóźnione uruchomienie pierwszego progu 

zabezpieczenia podnapięciowego napięcia 
U-< START         

     wyzwolenie pierwszego progu 
zabezpieczenia podnapięciowego napięcia 

U-< TRIP         
     opóźnione uruchomienie drugiego progu 

zabezpieczenia podnapięciowego napięcia 
U-<< START         

     wyzwolenie progu drugiego zabezpieczenia 
podnapięciowego napięcia stałego 

U-<< TRIP         

     opóźnione uruchomienie pierwszego progu 
zabezpieczenia podnapięciowego napięcia 

U-> START         
     wyzwolenie pierwszego progu 

zabezpieczenia nadnapięciowego napięcia 
U-> TRIP         

     próg opóźnionego uruchomienia drugiego 
zabezpieczenia nadnapięciowego napięcia 

U->> START         
     wyzwolenie drugiego progu zabezpieczenia 

nadnapięciowego napięcia stałego 
U->> TRIP         

     upłynął czas timera tX1 t_X1 TRIP         

     upłynął czas timera tX2 t_X2 TRIP         
     upłynął czas timera tX3 t_X3 TRIP         
     podanie zasilania na pierwsze wejście 

cyfrowe 
IN DIG 1         

     podanie zasilania na drugie wejście cyfrowe IN DIG 2         
     podanie zasilania na trzecie wejście cyfrowe IN DIG 3         

     min. szerokość impulsu t_IMP / / / / / / / / 

     praca bistabilna MEMOR         
     przekaźniki końcowe normalnie pod 

napięciem 
         

 
 
 

 
przekaźniki końcowe normalnie nie zasilone 
przekaźniki końcowe normalnie pod napięciem / /  nie przewidziane do przypisania 
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tab. E 
 

MATRYCA KONTROLNA WEJŚCIA 
CYFROWE 

OPIS FUNKCJA 1 2 3 

wejście załączone poprzez normalne 
odłączenie zasilania 

    

blokada wyzwolenia pierwszego progu 
zabezpieczenia od doziemień                         

BLOC. R<    

blokada wyzwolenia drugiego progu 
zabezpieczenia od doziemień                         

BLOC. R<<    

blokada wyzwolenia zabezpieczenia 
nadprądowego 

BLOC. I~>    

blokada wyzwolenia zabezpieczenia 
nadnapięciowego 

BLOC. U~>    

blokada wyzwolenia zabezpieczenia 
podnapięciowego 

BLOC. U~<    

blokada wyzwolenia pierwszego progu 
zabezpieczenia podnapięciowego 

BLOC.U-<    

blokada wyzwolenia drugiego 
zabezpieczenia podnapięciowego 

BLOC.U-<<    

blokada wyzwolenia pierwszego progu 
zabezpieczenia podnapięciowego 

BLOC.U->    

blokada wyzwolenia drugiego 
zabezpieczenia nadnapięciowego 

BLOC.U->>    

timer tX1 uruchomienie t_X1    

timer tX2 uruchomienie t_X2    

timer tX3 uruchomienie t_X3    

przełączenie na ustawienia rezerwowe SETTINGS SWITCH  / / 

reset diod LED oraz wyjść 
przekaźnikowych  

RESET (LED+Xmem) / /  

 

 
/ /  nie przewidziane do przypisania 



MX3IPG2A MDE/C133 2561 001 

str. 35 

 

 

 
 
 
 

tab. F 
 

TABELA USTAWIEŃ 

OPIS FUNKCJA GŁÓWNE  REZERWOW
E   WŁ. WYŁ. WARTOŚĆ WŁ. WYŁ. WARTOŚĆ 

częstotliwość znamionowa fn    / / / 

zakres napięcia stałego IN_U-    / / / 

znamionowe napięcie stałe Un-    / / / 
 

pierwszy próg zabezpieczenia od doziemień R<        

uruchamianie opóźnienia sygnalizacji R<                                            tstart       

opóźnienie wyzwolenia R< t1       

drugi próg zabezpieczenia od doziemień    R<<       

uruchamianie opóźnienia sygnalizacji R<<                tstart       

opóźnienie wyzwolenia R<< t2       

próg zabezpieczenia nadprądowego I~>       

uruchamianie opóźnienia sygnalizacji I~> tstart       

opóźnienie wyzwolenia I~> t3       

pierwszy próg zabezpieczenia podnapięciowego 
napięcia stałego 

U-<       

uruchamianie opóźnienia sygnalizacji U-<                                             tstart       

opóźnienie wyzwolenia U-< t4       

drugi próg zabezpieczenia podnapięciowego 
napięcia stałego 

U-<<       

uruchamianie opóźnienia sygnalizacji U-<<                                            tstart       

opóźnienie wyzwolenia U-<< t5       

pierwszy próg zabezpieczenia nadnapięciowego 
napięcia stałego 

U->       

uruchamianie opóźnienia sygnalizacji U->>            tstart       

opóźnienie wyzwolenia U->> t6       

drugi próg zabezpieczenia nadnapięciowego 
napięcia stałego 

U->>       

uruchamianie opóźnienia sygnalizacji U->>                                            tstart       

opóźnienie wyzwolenia U->> t7       

min. szerokość impulsu przekaźników 
końcowych 

t_imp    / / / 

dodatkowy  timer t_X1    / / / 

dodatkowy  timer t_X2    / / / 

dodatkowy  timer t_X3    / / / 

funkcja wyzwalania zapisu o zwarciu w rejestrze     / / / 

opóźnienie wstępnego progu wyzwolenia zapisu 
o zwarciu w rejestrze 

    / / / 
 

 
 
 

ustawienia: GŁÓWNE czasowe podświetlanie wyświetlacza LCD: WŁ. 

ustawienia: REZERWOWE czasowe podświetlanie wyświetlacza LCD: WYŁ. 

/  nie przewidziane do przypisania 
zastosowanie mają te same ustawienia co 
ustawienia GŁÓWNE 
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ZAŁĄCZNIK A - Wymiana danych w sieci 

 

 
OPIS KIERUNEK ODMIERZANIE CZASU 

 

Identyfikacja   
nazwa handlowa 
identyfikator zakładu 

przekaźnik--> system nadrzędny 
przekaźnik--> system nadrzędny 

         AR 
         AR 

zakres napięcia stałego przekaźnik--> system nadrzędny                        AR 
 

Informacje dot. ustawień (głównych i rezerwowych) 
[SETTINGS IN USE:] [ 
date of last change 

przek.--> sys.nadrz. --> przek. 
przek.--> sys.nadrz. --> przek. 

AR 
AR 

data ostatniej zmiany przek.--> sys.nadrz. --> przek. AR 
aktualny język 
częstotliwość znamionowa 

przek.--> sys.nadrz. --> przek. 
przek.--> sys.nadrz. --> przek. 

AR 
AR 

znamionowe napięcie stałe 
ustawienia LCD 

przek.--> sys.nadrz. --> przek. 
przek.--> sys.nadrz. --> przek. 

AR 
AR 

min. szerokość impulsu przekaźników końcowych przek.--> sys.nadrz. --> przek. AR 
timer t_X1 opóźnienie 
timer t_X2 opóźnienie 

przek.--> sys.nadrz. --> przek. 
przek.--> sys.nadrz. --> przek. 

AR 
AR 

timer t_X3 opóźnienie 
pierwszy próg zabezpieczenia od doziemień 
zawarty/wyłączony 

przek.--> sys.nadrz. --> przek. 
przek.--> sys.nadrz. --> przek. 

AR 
AR 

wartość pierwszego progu zabezpieczenia od doziemień przek.--> sys.nadrz. --> przek. AR 
opóźnienie uruchomienia pierwszego progu 
zabezpieczenia od doziemień 
opóźnienie wyzwolenia dla pierwszego progu 

przek.--> sys.nadrz. --> przek. 
przek.--> sys.nadrz. --> przek. 

AR 
AR 

drugi próg zabezpieczenia od doziemień 
zawarty/wyłączony 
wartość drugiego progu zabezpieczenia od doziemień 

przek.--> sys.nadrz. --> przek. 
przek.--> sys.nadrz. --> przek. 

AR 
AR 

opóźnienie uruchomienia drugiego progu zabezpieczenia 
od doziemień 

przek.--> sys.nadrz. --> przek. AR 
opóźnienie wyzwolenia dla drugiego progu zabezpieczenia 
od doziemień 
próg zabezpieczenia nadprądowego zawarty/wyłączony 

przek.--> sys.nadrz. --> przek. 
przek.--> sys.nadrz. --> przek. 

AR 
AR 

wartość progu zabezpieczenia nadprądowego 
opóźnienie uruchomienia zabezpieczenia nadprądowego 

przek.--> sys.nadrz. --> przek. 
przek.--> sys.nadrz. --> przek. 

AR 
AR 

opóźnienie wyzwolenia zabezpieczenia nadprądowego przek.--> sys.nadrz. --> przek. AR 
pierwszy próg zabezpieczenia podnapięciowego napięcia 
stałego zawarty/wyłączony 
wartość progu pierwszego zabezpieczenia 

przek.--> sys.nadrz. --> przek. 
przek.--> sys.nadrz. --> przek. 

AR 
AR 

opóźnienie uruchomienia pierwszego progu 
zabezpieczenia podnapięciowego napięcia stałego 
opóźnienie wyzwolenia dla pierwszego progu  

przek.--> sys.nadrz. --> przek. 
przek.--> sys.nadrz. --> przek. 

AR 
AR 

próg drugiego zabezpieczenia podnapięciowego napięcia 
stałego zawarty/wyłączony 

przek.--> sys.nadrz. --> przek. AR 
wartość progu drugiego zabezpieczenia podnapięciowego 
napięcia stałego 
opóźnienie uruchomienia drugiego progu zabezpieczenia 

przek.--> sys.nadrz. --> przek. 
przek.--> sys.nadrz. --> przek. 

AR 
AR 

opóźnienie wyzwolenia dla drugiego progu  
podnapięciowego napięcia stałego 
pierwszy próg zabezpieczenia nadnapięciowego napięcia 

przek.--> sys.nadrz. --> przek. 
przek.--> sys.nadrz. --> przek. 

AR 
AR 

wartość progu pierwszego zabezpieczenia 
nadnapięciowego napięcia stałego 

przek.--> sys.nadrz. --> przek. AR 
opóźnienie uruchomienia pierwszego progu 
zabezpieczenia nadnapięciowego napięcia stałego 
opóźnienie wyzwolenia dla zabezpieczenia 

przek.--> sys.nadrz. --> przek. 
przek.--> sys.nadrz. --> przek. 

AR 
AR 

drugi próg zabezpieczenia nadnapięciowego napięcia 
stałego zawarty/wyłączony 
wartość drugiego progu zabezpieczenia nadnapięciowego 

przek.--> sys.nadrz. --> przek. 
przek.--> sys.nadrz. --> przek. 

AR 
AR 

opóźnienie uruchomienia drugiego progu zabezpieczenia 
nadnapięciowego napięcia stałego 

przek.--> sys.nadrz. --> przek. AR 
opóźnienie wyzwolenia dla drugiego progu  
nadnapięciowego napięcia stałego 

przek.--> sys.nadrz. --> przek. AR 

 

Aktualne pomiary 
rezystancja przek.--> sys.nadrz. T e AR 
napięcie stałe przek.--> sys.nadrz. T e AR 
napięcie przemienne 
prąd przemienny 

przek.--> sys.nadrz. 
przek.--> sys.nadrz. 

T e AR 
T e AR 

 

Maksymalne pomiary 
nadprądowe przek.--> sys.nadrz. AR 
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OPIS 
 
Rejestrator zdarzeń 

KIERUNEK ODMIERZANIE CZASU 

data / godzina zdarzenia 
uruchomienie pierwszego progu zabezpieczenia od 
doziemień 

przek.--> sys.nadrz. 
przek.--> sys.nadrz. 

VP oraz AR 
VP oraz AR 

wyzwolenie pierwszego progu zabezpieczenia od 
doziemień 
uruchomienie drugiego progu zabezpieczenia od 

przek.--> sys.nadrz. 
przek.--> sys.nadrz. 

VP oraz AR 
VP oraz AR 

wyzwolenie drugiego progu zabezpieczenia od 
doziemień 

przek.--> sys.nadrz. VP oraz AR 
uruchomienie progu zabezpieczenia nadprądowego 
wyzwolenie progu zabezpieczenia nadprądowego 

przek.--> sys.nadrz. 
przek.--> sys.nadrz. 

VP oraz AR 
VP oraz AR 

wyzwolenie progu zabezpieczenia podnapięciowego 
napięcia przemiennego 
wyzwolenie progu zabezpieczenia nadnapięciowego 

przek.--> sys.nadrz. 
przek.--> sys.nadrz. 

VP oraz AR 
VP oraz AR 

uruchomienie pierwszego progu zabezpieczenia 
nadnapięciowego napięcia stałego 

przek.--> sys.nadrz. VP oraz AR 
wyzwolenie pierwszego progu zabezpieczenia 
podnapięciowego napięcia stałego 
uruchomienie drugiego progu zabezpieczenia 

przek.--> sys.nadrz. 
przek.--> sys.nadrz. 

VP oraz AR 
VP oraz AR 

wyzwolenie drugiego progu zabezpieczenia 
podnapięciowego napięcia stałego 
uruchomienie pierwszego progu zabezpieczenia 

przek.--> sys.nadrz. 
przek.--> sys.nadrz. 

VP oraz AR 
VP oraz AR 

wyzwolenie pierwszego progu zabezpieczenia 
nadnapięciowego napięcia stałego 

przek.--> sys.nadrz. VP oraz AR 
uruchomienie drugiego progu zabezpieczenia 
nadnapięciowego napięcia stałego 
wyzwolenie drugiego progu zabezpieczenia 

przek.--> sys.nadrz. 
przek.--> sys.nadrz. 

VP oraz AR 
VP oraz AR 

stan wejścia cyfrowego 1 
stan wejścia cyfrowego 2 

przek.--> sys.nadrz. 
przek.--> sys.nadrz. 

VP oraz AR 
VP oraz AR 

stan wejścia cyfrowego 3 przek.--> sys.nadrz. VP oraz AR 
stan timera tX_1 
stan timera tX_2 

przek.--> sys.nadrz. 
przek.--> sys.nadrz. 

VP oraz AR 
VP oraz AR 

stan timera tX_3 przek.--> sys.nadrz. VP oraz AR 

Stany 
wyzwolenie pierwszego progu 
zabezpieczenia od doziemień 

przek.--> sys.nadrz. 
przek.--> sys.nadrz. 

AV (a.p.) 
AV (a.p.) 

wyzwolenie zabezpieczenia podprądowego 
wyzwolenie progu zabezpieczenia podnapięciowego 
napięcia przemiennego 

przek.--> sys.nadrz. 
przek.--> sys.nadrz. 

AV (a.p.) 
AV (a.p.) 

wyzwolenie progu zabezpieczenia nadnapięciowego 
napięcia przemiennego 

przek.--> sys.nadrz. AV (a.p.) 
wyzwolenie pierwszego progu zabezpieczenia 
podnapięciowego napięcia stałego 
wyzwolenie drugiego progu zabezpieczenia 

przek.--> sys.nadrz. 
przek.--> sys.nadrz. 

AV (a.p.) 
AV (a.p.) 

wyzwolenie pierwszego progu zabezpieczenia 
nadnapięciowego napięcia stałego 

przek.--> sys.nadrz. AV (a.p.) 
wyzwolenie drugiego progu zabezpieczenia 
nadnapięciowego 
stan wejścia cyfrowego 1 

przek.--> sys.nadrz. 
przek.--> sys.nadrz. 

AV (a.p.) 
AV (a.p.) 

stan wejścia cyfrowego 2 
stan wejścia cyfrowego 3 

przek.--> sys.nadrz. 
przek.--> sys.nadrz. 

AV (a.p.) 
AV (a.p.) 

stan timera tX_1 przek.--> sys.nadrz. AV (a.p.) 
stan timera tX_2 
stan timera tX_3 

przek.--> sys.nadrz. 
przek.--> sys.nadrz. 

AV (a.p.) 
AV (a.p.) 

Blokady 
blokada pierwszego progu 
zabezpieczenia od doziemień                          

sys.nadrz. --> przek. 
sys.nadrz. --> przek. 

AV 
AV 

blokada zabezpieczenia nadprądowego sys.nadrz. --> przek. AV 
blokada pierwszego progu zabezpieczenia 
podnapięciowego napięcia stałego 
blokada drugiego progu zabezpieczenia 

sys.nadrz. --> przek. 
sys.nadrz. --> przek. 

AV 
AV 

blokada pierwszego progu zabezpieczenia 
nadnapięciowego napięcia stałego 

sys.nadrz. --> przek. AV 
blokada drugiego progu zabezpieczenia 
nadnapięciowego napięcia stałego 

sys.nadrz. --> przek. AV 

LICZNIKI 
całkowita liczba wyzwoleń pierwszego progu 
zabezpieczenia od doziemień 
częściowa liczba wyzwoleń pierwszego progu 

przek.--> sys.nadrz. 
przek.--> sys.nadrz. 
przek.--> sys.nadrz. 

AR 
AR 
AR 

częściowa liczba wyzwoleń drugiego progu zabezpieczenia 
od doziemień 

przek.--> sys.nadrz. AR 
całkowita liczba wyzwoleń zabezpieczenia nadprądowego 
częściowa liczba wyzwoleń zabezpieczenia nadprądowego 

przek.--> sys.nadrz. 
przek.--> sys.nadrz. 

AR 
AR 

całkowita liczba wyzwoleń pierwszego progu 
zabezpieczenia podnapięciowego napięcia stałego 

przek.--> sys.nadrz. AR 
częściowa liczba wyzwoleń pierwszego progu 
zabezpieczenia podnapięciowego napięcia stałego 
całkowita liczba wyzwoleń drugiego progu zabezpieczenia 

przek.--> sys.nadrz. 
przek.--> sys.nadrz. 

AR 
AR 

częściowa liczba wyzwoleń drugiego progu zabezpieczenia 
podnapięciowego napięcia stałego 
całkowita liczba wyzwoleń pierwszego progu 

przek.--> sys.nadrz. 
przek.--> sys.nadrz. 

AR 
AR 

częściowa liczba wyzwoleń pierwszego progu 
zabezpieczenia nadnapięciowego napięcia stałego 

przek.--> sys.nadrz. AR 
całkowita liczba wyzwoleń drugiego progu zabezpieczenia 
nadnapięciowego napięcia stałego 
częściowa liczba wyzwoleń drugiego progu zabezpieczenia 
nadnapięciowego napięcia stałego 

przek.--> sys.nadrz. 
przek.--> sys.nadrz. 

AR 
AR 
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OPIS KIERUNEK ODMIERZANIE CZASU 
Zdarzenia 

data 
godz
ina 

 przek.--> sys.nadrz. 
przek.--> sys.nadrz. 

AR 
AR 

wyzwol
enie 

próg przek.--> sys.nadrz. AR 
wartość rezystancji przek.--> sys.nadrz. AR 
wartość napięcia znamionowego przek.--> sys.nadrz. AR 

 

Wyjście przekaźnikowe 
ustawienia X1 

 
przek.--> sys.nadrz. --> przek. 

 
AR 

ustawienia X2 przek.--> sys.nadrz. --> przek. AR 
ustawienia X3 przek.--> sys.nadrz. --> przek. AR 
ustawienia X4 
ustawienia X5 

przek.--> sys.nadrz. --> przek. 
przek.--> sys.nadrz. --> przek. 

AR 
AR 

 
DIODY LED 

  

ustawienia L1 przek.--> sys.nadrz. --> przek. AR 
ustawienia L2 
ustawienia L3 

przek.--> sys.nadrz. --> przek. 
przek.--> sys.nadrz. --> przek. 

AR 
AR 

ustawienia L4 
ustawienia L5 

przek.--> sys.nadrz. --> przek. 
przek.--> sys.nadrz. --> przek. 

AR 
AR 

ustawienia L6 przek.--> sys.nadrz. --> przek. AR 
ustawienia L7 
ustawienia L8 

przek.--> sys.nadrz. --> przek. 
przek.--> sys.nadrz. --> przek. 

AR 
AR 

 

Wejścia cyfrowe   
ustawienia wejścia 1 przek.--> sys.nadrz. --> przek. AR 
ustawienia wejścia 1 Wł. WYS./NIS. 
ustawienia wejścia 2 

przek.--> sys.nadrz. --> przek. 
przek.--> sys.nadrz. --> przek. 

AR 
AR 

ustawienia wejścia 2 Wł. WYS./NIS. 
ustawienia wejścia 3 

przek.--> sys.nadrz. --> przek. 
przek.--> sys.nadrz. --> przek. 

AR 
AR 

ustawienia wejścia 3 Wł. WYS./NIS. przek.--> sys.nadrz. --> przek. AR 
 

Diagnostyka 
 

przek.--> sys.nadrz. 
 

AV 
 

Reset 
DIODY LED 

 

 
sys.nadrz. --> przek. 

 

 
AR 

przekaźnik 
liczniki resetowalne 

sys.nadrz. --> przek. 
sys.nadrz. --> przek. 

AR 
AR 

maksymalne pomiary sys.nadrz. --> przek. AR 
 
Komendy 

  

uruchomienie wyjść przekaźnikowych 
przełączenie ustawień 

sys.nadrz. --> przek. 
sys.nadrz. --> przek. 

AV oraz AR
AV 

opóźnienie przełączenia ustawień sys.nadrz. --> przek. AR 
 
Rejestrator zwarć 

  

parametry początkowe rejestratora zwarć 
opóźnienie wstępnego progu wyzwolenia zapisu o 
zwarciu w rejestrze 

przek.--> sys.nadrz. --> przek. 
przek.--> sys.nadrz. --> przek. 

AR 
AR 

komenda wyzwalania zapisu o zwarciu w rejestrze sys.nadrz. --> przek. AR 
czas zresetowania rejestru zwarć 
dane rejestratora zwarć 

sys.nadrz. --> przek. 
przek.--> sys.nadrz. 

AR 
AR 

 
Zegar 

  

data sys.nadrz. --> przek. S 
godzina 
data 

sys.nadrz. --> przek. 
przek.--> sys.nadrz. 

S 
AR 

godzina przek.--> sys.nadrz. AR 
 

 

PRZYCISK 
AR   komunikat nieokresowy 
AV (a.p.) zmienna nieokresowa przesyłana w momencie zmiany o dużym priorytecie 
AV zmienna nieokresowa przesyłana w momencie zmiany 
VP zmienna na żądanie 
T zmienna okresowa o okresach programowalnych od 1 do 5 s 
S synchronizacja 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powyższe specyfikacje, wymiary oraz schematy są wiążące jedynie po uprzednim ich potwierdzeniu w firmie ALSTOM Grid
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