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1 STRESZCZENIE ROZDZIAŁU 
 
 
Ten rozdział składa się z następujących części: 
 
 

1 Streszczenie rozdziału 
2 Wprowadzenie 

2.1 Funkcje 

2.2 Przegląd funkcji 

2.3 Informacje potrzebne do zamówienia 
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2 WPROWADZENIE 
 
 
 

 

2.1 Funkcje 
 
 
Przekaźnik P15D to niekierunkowe zabezpieczenie nadprądowe i ziemnozwarciowe ze zdublowanym 
zasilaniem  dedykowane do zastosowań, w których nie jest dostępne zewnętrzne zasilanie pomocnicze, 
lub w których dostępne zasilanie pomocnicze nie gwarantuje niezawodności wymaganej dla zabezpieczeń. 
Ten przekaźnik jest instalowany głównie w instalacjach przemysłowych, podstacjach sieci rozdzielczych,  
a w szczególności w sieciach o układzie pierścieniowym (RMU) jako element monitorowania 
i zabezpieczenia. 
 
Przekaźnik posiada funkcje nadzoru umożliwiające dokonywanie pomiarów, monitorowanie i rejestrowanie. 
Dostępne są protokoły przemysłowe przesyłu danych przekaźnika przez sieci komunikacyjne do systemu 
kontroli. Przyjazny dla użytkownika interfejs pozwala na łatwy odczyt zmierzonych wartości i prostą 
konfigurację przekaźnika. 
 
Ochrona i sterowanie 

• Zabezpieczenie fazowe i ziemnozwarciowe opóźnione lub natychmiastowe 

(3 niezależne stopnie zabezpieczenia) 

• Szeroki zakres krzywych IEC/IEEE 

• Zabezpieczenie przeciążeniowe cieplne 

• Funkcja uruchamiania ze stanu zimnego 

• Blokowanie udarów prądowych 

• 4 wejścia cyfrowe 

• 2 wyjścia cyfrowe 

• Możliwość zamówienia wersji 1A/5A przekładnika prądowego 

• Niskiej mocy wyjście impulsowe bezpośredniego wyzwalania dla RMU 

• Możliwość zastosowania dwóch źródeł zasilania 

• Wewnętrzna bateria podtrzymująca zasilanie LCD/komunikację podczas awarii 

• 2 grupy ustawień 

• Zabezpieczenie hasłem 

• Funkcja autonadzoru i wewnętrznej samodiagnostyki 

 

Pomiary, zapis danych oraz analiza pozwarciowa 

• Pomiar prądów fazowych i obwodu neutralnego 

• Pomiar stanu cieplnego 

• Do 100 znakowanych czasowo zapisów zdarzeń 

• Przechowywanie do 5 rejestrów zakłóceń 

• Wskazanie zasilania z baterii 

Interfejs panelu przedniego 

• 4 diody wskazujące stan 

• Podświetlany wyświetlacz LCD (16 x 2) 

• 8 przycisków nawigacyjnych do ustawiania i odpytywania 
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Komunikacja 

• Przedni port USB do przeglądania danych w czasie rzeczywistym, dokonywania ustawień 

urządzenia oraz wysyłania lub pobierania danych. 

• Tylny port EIA (RS) 485 do komunikacji SCADA 

• Protokoły - Modbus/ IEC60870-5-103 (wybierane przez użytkownika) 

 
 
 

2.2 Przegląd funkcji 
 
 

ANSI FUNKCJA P15D 
50 Nadprądowe o charakterystyce DT • 
50N Niezależne czasowo nadprądowe montowane na 

przewodzie neutralnym/uziemiającym • 
51 Nadprądowe o charakterystyce IDMT • 
51N Nadprądowe o charakterystyce IDMT montowane na 

przewodzie neutralnym/uziemiającym • 
68 Blokowanie udarów prądowych • 
49 Zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym • 
37 Detekcja podprądów (zasilanie pomocnicze) • 
CLP Uruchamianie ze stanu zimnego • 
 HMI 
 Podświetlany wyświetlacz LCD • 
 8 x przycisków dotykowych • 
 4 x diody statusowe • 
 Komunikacja 
 Port USB • 
 Modbus/IEC 60870-5-103 (RS485) • 
 Wejścia/wyjścia binarne 
 Wejście binarne 4 
 Wyjście binarne 2 

 Niskiej mocy wyjście impulsowe dla bezpośredniego 
wyzwalania • 

 Wyjście zasilające dla zewnętrznego wskaźnika 
flagowego • 

 Wejście analogowe 
 Wejście prądu fazowego  3x 1F • 
 Wejście prądu fazowego  1x 1F • 
 Informacje ogólne 
 Grupy ustawień (banki nastaw) 2 
 Autodiagnostyka • 
 Pomiary • 
 Rejestry zdarzeń • 
 Rejestry zwarć • 
 Rejestr zakłóceń • 
 Sprzęt 

 Zasilanie pomocnicze 
a. Wewnętrzne z PP 
b. Zewnętrzne: 24-50V DC lub 
100-230V AC/DC (opcja) 

 Warunki klimatyczne Praca  -25ºC do +65ºC 
Przechowywanie -25ºC do + 65ºC 

 Obudowa IP 52 
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2.3 Informacje potrzebne do zamówienia 
 
 

 

Rysunek 1: Informacje potrzebne do zamówienia 
 

Wersje  Numer zamówienia  

 
P543  1-4  5  6  7  8  9  10 11 

12-
13   14 

 
15 

 
 

                     
Typ modelu 
Przekaźnik nadprądowy ze zdublowanym zasilaniem 

 
P15D                   

 

                      
Napięcie pomocnicze 

  
                   

24-50 V DC 
100-230 V AC/DC  

  1                  
  2          
            

Parametry przekładnika prądowego/napięcia 
 

                 
In= 1A, Vn=N/D 1                
In= 5A, Vn=N/D  2                

         
Opcje sprzętowe 

    
               

Tylko EIA S485 1              
        

Opcje I/O 
Wejście standardowe (1 wyzwalanie zdalne +1 wyłącznik zwierny (CB-NO)+2 wejście uniwersalne)             

 

Wyjście standardowe (1 niskiej mocy dla bezpośredniego wyzwalania + 1 zewnętrzne wskazanie flagowe + 1 C/O HR + 1 C/O SR) A            
            

Protokół komunikacji 
      

           
Modbus IEC 60870-5-103 

      
1          

          
Obudowa 

       
         

Nie wysuwana 
       

A        
        

Język 
        

       
Angielski         0    
    
Odniesienie oprogramowania  

        
     

Wydanie wstępne (v 1 .xx)  
         

01    
    
Personalizacja / regionalizacja 
Default (ustawienia domyślne) 
Dostosowanie do potrzeb klienta 

   
0  
A  

Końcowe oznaczenie modelu 
Wydanie wstępne 

 
A 
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2 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
 
 
Personel zaangażowany w prace związane ze sprzętem musi być zaznajomiony z treścią Informacji 
dotyczących bezpieczeństwa. 
Na niektórych elementach pracującego urządzenia elektrycznego obecne jest niebezpieczne napięcie. 
Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia oraz nieprzestrzeganie ostrzeżeń będzie sprowadzało 
niebezpieczeństwo na personel. 
Prace przy urządzeniu jak również obsługę urządzenia może wykonywać jedynie wykwalifikowany 
personel. Osoby wykwalifikowane to osoby, które: 
 

● mają wiedzę na temat instalacji, uruchomienia i eksploatacji urządzeń i układu, do którego 

urządzenie jest podłączone, 

● są obeznane w uznanych praktykach technicznych dotyczących bezpieczeństwa i są uprawnione 

do prawidłowego podłączania i odłączania urządzenia od zasilania, 

● zostały przeszkolone w zakresie konserwacji i obsługi urządzeń zabezpieczających zgodnie 

z praktykami bezpieczeństwa, 

● zostały przeszkolone w zakresie postępowania w sytuacjach awaryjnych (pierwsza pomoc). 

 

Dokumentacja zawiera instrukcje dotyczące instalacji, uruchomienia i obsługi urządzenia. Nie jest jednak 
w stanie objąć wszystkich możliwych sytuacji. W razie pytań lub problemów nie wolno podejmować 
żadnych działań bez uzyskania na nie uprzedniej zgody. Prosimy o kontakt z lokalnym biurem sprzedaży 
i poproszenie o udzielenie wymaganych informacji. 
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2 SYMBOLE 
 
 
W treści niniejszej instrukcji będzie można napotkać następujące symbole. Takie same symbole można 
również dostrzec na elementach urządzenia. 
 
 

 

Uwaga: 
Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją produktu. Niezastosowanie się do tej instrukcji 
może skutkować uszkodzeniem urządzenia. 

 
 

 

Ostrzeżenie: Ryzyko porażenia prądem elektrycznym 

 
 
 

Zacisk uziemiający. Uwaga: Ten symbol może być również wykorzystywany do oznaczenia 
zacisku (uziemiającego) przewodu ochronnego, jeżeli jest on częścią bloku zacisków lub 
podzespołu. 
 
 
Przyłącze przewodu ochronnego (uziemienia) 
 
 
 
Instrukcje dotyczące wymagań w zakresie utylizacji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uwaga: 
Wyrażenie „uziemienie” użyte w niniejszej dokumentacji produktu jest bezpośrednim odpowiednikiem 
północnoamerykańskiego wyrażenia „ground”. 
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3 INSTALOWANIE, URUCHAMIANIE I SERWISOWANIE 
 
 
 

3.1 ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z PODNOSZENIEM ŁADUNKÓW 
 
 
Przyczyna wielu urazów leży w: 

● podnoszeniu zbyt ciężkich obiektów, 

● nieprawidłowym podnoszeniu przedmiotów, 

● popychaniu lub ciągnięciu ciężkich obiektów, 

● powtarzającym się wykorzystywaniu tych samych partii mięśniowych. 

 
Należy uważnie planować działania, identyfikować wszelkie możliwe zagrożenia i określić najlepszy 
sposób przeniesienia produktu. Zastanowić się czy nie ma możliwości przeniesienia ładunku w inny 
sposób niż ręcznie. Stosować odpowiednie techniki podnoszenia oraz środki ochrony osobistej (PPE) 
w celu zredukowania ryzyka urazu. 

 
 
 

3.2 ZAGROŻENIA ELEKTRYCZNE 
 

 

Uwaga: 

Całość personelu zaangażowanego w instalację, uruchomienie lub serwisowanie 
urządzenia musi być zaznajomiona z odpowiednimi procedurami pracy. 

 

 

Uwaga: 

Przed przystąpieniem do instalacji, uruchomienia lub serwisowania urządzenia 
należy odnieść się do dołączonej do niego dokumentacji. 

 

 

Uwaga: 

Zawsze używać urządzeń we wskazany sposób. Niespełnianie tego warunku 
negatywnie wpłynie na poziom bezpieczeństwa gwarantowany przez urządzenie. 

 

 

Ostrzeżenie: 
Zdemontowanie paneli lub osłon z urządzenia może odsłonić niebezpieczne, 
znajdujące się pod napięciem elementy. Nie dotykać do momentu odłączenia 
zasilania elektrycznego. Należy zachować uwagę, gdy dostęp do tylnej części 
urządzenia nie jest niczym ograniczony. 

 

 

Ostrzeżenie: 
Odciąć urządzenie od zasilania przed przystąpieniem do pracy na listwach 
zaciskowych. 

 

 

Ostrzeżenie: 
W przypadku przestrzeni ograniczonych, w których występuje ryzyko porażenia 
prądem związane z nieosłoniętymi zaciskami, zastosować odpowiednią barierę 
ochronną. 

 

 

Uwaga: 
Przed przystąpieniem do demontażu należy odłączyć zasilanie. Demontaż urządzenia może 
odsłonić czułe obwody elektroniczne. Aby nie doszło do uszkodzenia urządzenia, należy 
przedsięwziąć odpowiednie środki zabezpieczające przed wyładowaniami 
elektrostatycznymi (ESD). 

 

 

Uwaga: 
NIE WOLNO spoglądać bezpośrednio na końce włókien światłowodowych ani na 
podłączenia wyjść optycznych. Zawsze należy korzystać z mierników mocy 
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optycznej w celu stwierdzenia czy poziom sygnału jest wystarczający. 

 

 

Uwaga: 
Podczas badania może dojść do naładowania kondensatorów do niebezpiecznych poziomów 
napięcia. Rozładować kondensatory redukując napięcia testowe do zera przez rozłączeniem 
przewodów probierczych. 

 

 

Uwaga: 
Urządzenie należy eksploatować w zakresie określonych limitów elektrycznych 
i środowiskowych. 

 

 

Uwaga: 
Przed przystąpieniem do czyszczeniu urządzenia należy upewnić się, że od wszystkich 
połączeń zostało odcięte zasilanie. Używać nasączonego czystą wodą kawałka materiału nie 
gubiącego włókien. 

 
 

 
Uwaga: 
Bolce kontaktowe wtyków testowych są zwykle chronione wazeliną, której nie należy usuwać. 

 
 
 

3.3 WYMAGANIA UL/CSA/CUL 
 
 
Informacje w tym rozdziale dotyczące wyłącznie urządzeń mających oznaczenia UL/CSA/CUL. 
 

 

 

Uwaga: 
Urządzenia przeznaczone do montażu panelowego lub w regale są przeznaczone do 
stosowania w obudowie z płaską powierzchnią Typu 1 zdefiniowanej przez Underwriters 
Laboratories (UL). 

 

 

Uwaga: 
W celu zachowania zgodności z wymaganiami UL oraz CSA/CUL, urządzenie należy 
zainstalować z użyciem części certyfikowanych przez UL/CSA dla stosowania z: kablami, 
bezpiecznikami zabezpieczającymi, uchwytami bezpiecznikowymi oraz wyłącznikami, 
izolowanymi końcówkami zaciskowymi oraz akumulatorami wewnętrznymi. 

 
 
 

3.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNIKÓW 
 

 

Uwaga: 
W przypadku, gdy wymagane jest, aby urządzenie było ujęte w wykazie UL/CSA dla 
zewnętrznego zabezpieczenia bezpiecznikowego, musi być stosowany bezpiecznik 
znajdujący się w wykazie UL lub CSA dla zasilania pomocniczego. Ujęty w tym wykazie typ 
bezpiecznika to: zwłoczny bezpiecznik klasy J o maksymalnym prądzie znamionowym 15 A 
i minimalnym napięciu znamionowym 250 V DC (np. bezpiecznik typu AJT15). 

 

 

 

Uwaga: 
W przypadku, gdy nie jest wymagane, by urządzenie było ujęte w wykazie UL/CSA, można 
zastosować bezpiecznik o wysokiej zdolności rozłączeniowej (HRC) o maksymalnym prądzie 
znamionowym 16 A i minimalnym napięciu znamionowym 250 V DC dla zasilania 
pomocniczego (np. topikowy (Red Spot), typu NIT lub TIA). 
Dla modeli P50 zastosować bezpiecznik typu T o maksymalnym prądzie 1 A. Dla modeli P60 
zastosować bezpiecznik typu T o maksymalnym prądzie 4A. 
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Uwaga: 
Obwody wejść cyfrowych wymagają zabezpieczenia bezpiecznikiem o wysokiej zdolności 
rozłączeniowej NIT lub TIA o maksymalnym prądzie znamionowych 16 A. Ze względów 
bezpieczeństwa w obwodach przekładnika prądowego w żadnym wypadku nie wolno 
umieszczać bezpiecznika. Inne obwody należy odpowiednio zabezpieczyć bezpiecznikami 
w celu ochrony stosowanego okablowania. 

 

 

Uwaga: 
Przekładnik prądowy nie może być zabezpieczony bezpiecznikiem ponieważ otwarcie obwodu 
może generować śmiertelne niebezpieczne napięcie. 

 
 
 

3.5 POŁĄCZENIA URZĄDZENIA 
 

 

Ostrzeżenie: 
Zaciski odsłonięte na czas instalacji, uruchomienia i konserwacji mogą być pod 
niebezpiecznym napięciem, chyba że urządzenie jest elektrycznie odizolowane. 

 

 

Uwaga: 
Dokręcić śruby mocujące M4 połączeń wysokoobciążalnych listew zaciskowych momentem 
nominalnym 1,3 Nm. 
Dokręcić uwięzione śruby listew zaciskowych momentem wynoszący minimum 0,5 Nm 
a maksimum 0,6 Nm. 

 

 

Uwaga: 
Do wykonania połączeń napięciowych i prądowych należy zawsze stosować izolowane 
końcówki zaciskowe. 

 

 

Uwaga: 
Końcówki zaciskowe oraz przyrząd do ich zaciskania muszą być dopasowane do przekroju 
przewodu. 

 

 

Uwaga: 
W niektórych produktach sprawność urządzenia wskazywana jest zestykami typu watchdog 
(systemu samokontroli). Usilnie zalecamy podłączenie tych zestyków do systemu 
automatyzacji podstacji i wykorzystanie ich do celów alarmowania. 

 
 

 

3.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE KLASY OCHRONNOŚCI 1 URZĄDZEŃ 
 

 

Uwaga: 
Uziemić urządzenie wykorzystując do tego zacisk PCT (zacisk przewodu ochronnego). 

 

 

Uwaga: 
Nie wolno demontować zacisku PCT. 

 

 

Uwaga: 
Zacisk PCT służy czasem do podłączenia ekranów kabli. Po podłączeniu lub usunięciu któregoś 
z przewodów uziemienia do/od zacisku PCT należy zawsze sprawdzić czy nie została naruszona 
jego integralność. 

 

 

Uwaga: 
Integralność zacisków PCT podłączonych za pomocą gwintowanego kołka należy zapewnić 
stosując nakrętkę zabezpieczającą lub podobne rozwiązanie. 
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Uwaga: 
Zalecany minimalny przekrój przewodu ochronnego podłączanego do zacisku PCT to 2,5 mm² 
dla krajów, w których napięcie sieci energetycznej wynosi 230 V (np. dla państw 
europejskich) oraz 3,3 mm² dla krajów, w których napięcie sieci energetycznej wynosi 110 V 
(np. państw Północnej Ameryki). Lokalne lub krajowe przepisy mogą wymagać zwiększenia 
tego przekroju. 
Dla produktów P60 zalecany minimalny przekrój przewodu ochronnego podłączanego do 
zacisku PCT wynosi 6 mm². Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji produktu. 

 

 

 
Uwaga: 
Połączenie ochronne PCT musi mieć niską indukcyjność i powinno być jak najkrótsze. 

 

 

Uwaga: 
Wszystkie połączenia z urządzeniami muszą mieć określony potencjał. Wstępnie wykonane, 
ale nie używane połączenia powinny być uziemione lub podłączone do wspólnego potencjału 
grupowego. 

 
 
 

3.7 CO NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED ZAŁĄCZENIEM ZASILANIA 
 

 

Uwaga: 
Sprawdzić napięcie/polaryzację (tabliczka znamionowa/dokumentacja urządzenia). 

 

 

Uwaga: 
Sprawdzić parametry znamionowe przekładnika prądowego (tabliczka znamionowa) oraz 
integralność połączeń. 

 

 

Uwaga: 
Sprawdzić parametry bezpiecznika zabezpieczającego lub wyłącznika nadprądowego (MCB). 

 

 

Uwaga: 
Sprawdzić integralność połączenia ochronnego PCT. 

 

 

Uwaga: 
Sprawdzić obciążalności prądowe i napięciowe zewnętrznych przewodów, upewniając się, że 
są odpowiednie do danego zastosowania. 

 
 
 

3.8 PERYFERYJNE OBWODY ELEKTRONICZNE 
 

 

Ostrzeżenie: 
Nie wolno otwierać obwodu wtórnego przekładnika prądowego pod napięciem, 
ponieważ generowane wysokie napięcie może stanowić zagrożenie dla życie lub 
może uszkodzić izolację. Zewrzeć obwód wtórny liniowego przekładnika prądowego 
przed rozłączeniem jakichkolwiek połączeń do niego prowadzących. 

 

Uwaga: 
W przypadku większości urządzeń Alstom w konfiguracji pierścieniowej, gwintowana listwa zaciskowa służąca 
podłączeniu przekładnika prądowego jest automatycznie zwierana w momencie usunięcia modułu. A zatem 
zewnętrzne zwieranie przekładników prądowych może nie być wymagane. Aby to określić, należy zapoznać się 
z dokumentacją i schematami połączeń dołączonymi do urządzenia. 
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Uwaga: 
Jeżeli używane są zewnętrzne podzespoły, takie jak rezystory lub warystory (VDR), mogą one 
być elementami grożącymi porażeniem prądowym lub oparzeniem w razie dotknięcia. 

 

 

Ostrzeżenie: 
Podczas używania zewnętrznych listew lub wtyczek probierczych, jak np. MMLG, 
MMLB oraz P990 należy zachować szczególną ostrożność, gdyż może dojść do 
odsłonięcia elementów znajdujących się pod niebezpiecznym napięciem. Upewnić 
się przed wyciągnięciem wtyczek probierczych, że zworki PP są założone, co ma na 
celu zapobieżenie występowaniu potencjalnie groźnych dla życia napięć. 

 
 
 

3.9  MODERNIZACJA/SERWISOWANIE 
 
 

 

Ostrzeżenie: 
Wkładać i wyciągać moduły, płytki obwodów drukowanych lub karty rozszerzające 
z urządzenia pozbawionego napięcia, gdyż w innym wypadku może dojść do jego 
uszkodzenia. Może dojść również do odsłonięcia części znajdujących się pod 
niebezpiecznym napięciem, co stanowi zagrożenie dla personelu. 

 

 

Uwaga: 
Wewnętrzne moduły oraz zespoły mogą być ciężkie i mieć ostre krawędzie. Należy zachować 
ostrożność wkładając lub wyciągając moduły do/z IED. 
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4 WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI I UTYLIZACJA 
 

 

 

Uwaga: 
Przed przystąpieniem do wycofywania urządzenia z eksploatacji należy całkowicie 
odizolować urządzenie od źródeł zasilania (oba bieguny wszelkich połączeń DC). Na wejściu 
zasilania pomocniczego mogą być równolegle podłączone kondensatory, które mogą nadal 
być naładowane. Aby uniknąć porażenia prądem, należy przed odłączeniem urządzenia 
rozładować te kondensatory poprzez zewnętrzne zaciski. 

 

 

 
Uwaga: 
Unikać spalania jak też utylizacji przez usuwanie do cieków wodnych. Urządzenie należy 
poddać utylizacji w sposób bezpieczny, odpowiedzialny i bezpieczny dla środowiska, 
i w zgodzie ze stosownymi przepisami krajowymi. 
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5 DEKLARACJE ZGODNOŚCI 
 
 
Zgodność z Dyrektywą Komisji Europejskiej w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej EMC 
i Dyrektywą Niskonapięciową Komisji Europejskiej LVD wykazano za pomocą dokumentacji technicznej. 

 

 
 
 
 

5.1 KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA: 2004/108/WE 
 
Do ustalenia zgodności wykorzystano normę EN60255-26:2009. 

 
 
 

5.2 BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU: 2006/95/WE 
 
Do ustalenia zgodności wykorzystano normę PN-EN 60255-26:2005. 
 
Klasa ochrony 
IEC 60255-27: 2005 Klasa I (chyba że ustalono inaczej w dokumentacji sprzętu). Urządzenie to wymaga 
przewodu ochronnego (uziemienia) w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika. 
 
Kategoria instalacji 
IEC 60255-27: 2005 Kategoria przepięciowa 3. Urządzenia tej kategorii są sprawdzane w testach 
kwalifikacji napięciem szczytowym 5kV szczyt, 1,2 / 50 mS, 500 om, 0,5 J, pomiędzy wszystkimi 
obwodami zasilania i uziemieniem, a także między obwodami niezależnymi. 
 
Środowisko 
IEC 60255-27: 2005, IEC 60255-26:2009. Sprzęt przeznaczony jest do eksploatacji wewnątrz 
pomieszczeń. Jeśli wymaga się stosowania urządzenia w warunkach zewnętrznych, musi być ono 
zamontowane w specyficznej szafie lub obudowie, która spełnia wymagania IEC 60529 i ma stopień 
ochrony IP54. 

 
 
 

5.3 ZGODNOŚĆ Z DYREKTYWĄ R&TTE 
 
Dyrektywa 99/5/WE Urządzenia radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne (R&TTE). 
Zgodność wykazano zarówno poprzez spełnienie dyrektywy EMC jak i Dyrektywy 
niskonapięciowej 
 
 
 

5.4 ZGODNOŚĆ Z NORMAMI UL/CUL 
 
Jeżeli produkt oznaczony jest tym logo, to oznacza, że jest on zgodny z wymaganiami Underwriters 
Laboratories w Kanadzie i USA. 
Na urządzeniu widnieje właściwy numer akt UL oraz numer identyfikacyjny. 

 

 
 
 
 

5.5 ZGODNOŚĆ ATEX 
 
Jeżeli produkt jest oznaczony tym logo, to znaczy, że urządzenie jest zgodne z Art. 192 europejskiej 
dyrektywy 94/9/WE. Zostało zatwierdzone do pracy poza obszarami niebezpiecznymi ATEX. Jednak 
zatwierdzono je do podłączenia do silników z budową wzmocnioną, „Ex e”, z nominalnym zabezpieczeniem 
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ATEX, kategoria urządzenia 2, aby zapewnić ich bezpieczną pracę w obszarach niebezpiecznych 1 i 2 stref 
gazu. 

 

 
Urządzenie mające takie oznaczenie samo w sobie nie jest odpowiednie do pracy 
w atmosferze zagrożonej wybuchem. 
 

Zgodność wykazana przez świadectwo badania typu wystawione przez jednostkę 
notyfikowaną. 
 

 
Dyrektywa 94/9/WE ATEX dotycząca urządzeń przeznaczonych do stosowania w atmosferach 
zagrożonych wybuchem. 
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1 STRESZCZENIE ROZDZIAŁU 
 
 
Ten rozdział składa się z następujących części: 
 

1 Streszczenie rozdziału 
 
2 Struktura sprzętowa 

2.1 Omówienie struktury sprzętowej 
2.2 Mikrokontroler z modułem DSP 
2.2.1 Moduł mikrokontrolera (płytka procesora) 
2.3 Moduł wejścia analogowego 
2.4 Moduł zasilacza 
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2 STRUKTURA SPRZĘTOWA 
 
 
W skład sprzętu P15D wchodzą następujące główne podzespoły:- 
 

 Obudowa składająca się z panelu przedniego i podłączeń z tyłu 

 Mikrokontroler z modułem DSP 

 Obwód wejścia analogowego 

 Obwód wejścia cyfrowego 

 Obwód wyjścia cyfrowego 

 Obwód wyjścia impulsowego 

 Obwód komunikacji 

 Zasilacz 

 Moduł z interfejsem człowiek-maszyna (HMI) 

 Obwód zewnętrznego podtrzymania bateryjnego 

 
 

Rysunek 1: Moduły sprzętowe P15D 
 
 
 

 

2.1 Omówienie struktury sprzętowej 
 

Schemat ideowy służy jako pomoc dla objaśnienia struktury sprzętowej P15D. W skład sprzętu 
P15D wchodzą trzy zestawy wewnętrznych przekładników prądowych (PP). Każdy zestaw 
zawiera trzy numery PP zasadniczo przeznaczonych do zabezpieczania wymagań zasilania 
wewnętrznego (5 V i 24 V) wraz 
z wymaganiami dotyczącymi prostownika, obwodu MOSFET oraz zabezpieczenia 
nadprądowego. Dostępny jest dedykowany PP dla wymagań zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego. W przekaźniku przewidziano również wbudowaną jednostkę SMPS, która 
przyjmuje wejście zasilania 24-50 V DC lub 100-230 V AC/DC z zewnętrznego źródła i wyjścia 
12 V i 24 V DC dla wewnętrznych obwodów elektrycznych. Sygnały analogowe uzyskiwane jako 
wejścia analogowe są przetwarzane przez wzmacniacz operacyjny, obwód filtrujący, 
multiplekser, ADC (obwód analogowo-cyfrowy) a na koniec podawane do CPU. 
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CPU ma strukturę hybrydową łączącą procesor sygnałów cyfrowych (DSP) oraz bardzo 
szybki mikrokontroler, który wykonuje złożony algorytm do wyprowadzania składowej 
podstawowej oraz harmonicznej z wejściowych sygnałów prądowych. Moduły wejść i wyjść 
cyfrowych są przeznaczone jako interfejs dla sygnałów monitorowania, kontroli i 
zabezpieczenia poprzez obwód izolowany optycznie zgodnie z wymaganiami pola. 
Pozostałe moduły urządzeń peryferyjnych takie jak wyświetlacz LCD 16x2, bardzo czułe 
klawisze dotykowe, interfejsy komunikacyjne USB i RS485, obwody podtrzymania 
bateryjnego dla wyświetlacza parametrów przekaźnika, wbudowane obwody pamięci itp. 
zintegrowano zgodnie ze schematem ideowym i zamknięto w obudowie IP-52. 

 

 
 

Rysunek 2: Schemat poglądowy struktury sprzętowej 
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2.2 Mikrokontroler z modułem DSP 
 
 
Obwód przetwarzania cyfrowego składa się z bardzo szybkiego kontrolera DSP. Bardzo 
szybki kontroler DSP monitoruje w sposób ciągły liniowy prąd fazowy oraz prąd zwarcia 
doziemnego poprzez PP wraz z różnymi podłączeniami statusów izolowanymi optycznie. 
Bardzo szybki mikrokontroler pobiera próbki tych sygnałów prądowych poprzez przetwornik 
a/c. Kontroler DSP wykonuje potężne algorytmy liczbowe, aby wyprowadzić składową 
podstawową i harmoniczną prądu. Wszystkie pomiary są ustawione na częstotliwość 
podstawową tj. 50 Hz lub 60 Hz w zależności od ustawienia, zatem przekaźnik pozostaje 
stabilny podczas zniekształconych przebiegów spowodowanych przez różne obciążenia 
przemysłowe. Wszystkie te mierzone wartości stosuje się następnie dla różnych funkcji 
zabezpieczenia takich jak zabezpieczenie nadprądowe o charakterystyce IDMT, szybkie 
zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie ziemnozwarciowe itp. 
 
 
 

2.2.1 Moduł mikrokontrolera (płytka procesora) 
 

 16-bitowe, jednoukładowe mikrokontrolery z wbudowanym ADC. 

 Wbudowana reprogramowalna pamięć flash 256 KB. 

 Wewnętrzna pamięć SRAM 20 KB. 

 Konfigurowane wyjście typu otwarty dren na pinach WE/WY cyfrowych 

 Moduły UART z RS-485 

 Moduły SPI 

 Moduły I2C™ 

 Zewnętrzny zegar czasu rzeczywistego 

 Zewnętrzny 12-bitowy ADC z 8 kanałami. 

 3 numery FRAM, każdy o pojemności 32 KB, stosowane do przechowywania zdarzeń 

i DR. 

 
 
 

2.3 Moduł wejścia analogowego 
 
 
Obwód wejścia analogowego zawiera 3 numery zestawu PP i 1 numer zewnętrznego PP 
zabezpieczenia ziemnozwarciowego. Każdy zestaw składa się z 3 PP, które są podłączone 
szeregowo. 
Pierwszy PP służy do wytwarzania 24 V, co jest wymagane dla wyjścia impulsowego dla 
zadziałania wyłącznika CB. Drugi PP służy do wytwarzania 5 V, co jest wymagane dla 
zasilania obwodu wewnętrznego, zaś trzeci PP i PP zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
służą do celów monitorowania/zabezpieczania. 
 
 
 

2.4 Moduł zasilacza 
 
 
Przekaźnik P15D ma zdublowane zasilanie, co oznacza, że przekaźnik jest przeznaczony do 
pracy na dwóch alternatywnych źródłach zasilania. 
 

 Zasilanie ze źródła wewnętrznego z wbudowanego PP 

 Zasilanie ze źródła zewnętrznego 24-50 V DC lub 100-230 V AC/DC 
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 Z wewnętrznej baterii litowej rozmiar 3x 1,5 AA * 

 Z USB * 

 
W przekaźniku znajdują się opcjonalne zaciski zasilania pomocniczego. Zasilanie 
zewnętrzne ma zakres zasilania 24-50 V DC lub 100 – 230 V AC/DC. Stała możliwość 
przyłączenia SCADA wymaga zasilania pomocniczego. 
 

Uwaga: Zasilanie bateryjne i z USB służące do wskazań lub zmiany/przeglądania ustawień przekaźnika. 

 
 

 
 

Rysunek 3: Schemat blokowych modułu zasilacza 
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1 STRESZCZENIE ROZDZIAŁU 
 
 
Ten rozdział składa się z następujących części: 

 
1 Streszczenie rozdziału 

2 panel przedni 

2.1 Interfejs użytkownika 

2.1.1 Wyświetlacz LCD 

2.1.2 Przyciski dotykowe 

2.1.3 Diody LED 

2.1.4 Port RS 485 

2.1.5 PORT USB 
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2 PANEL PRZEDNI 
 
 

 
 

Rysunek 1: Panel przedni 
 

Nr SL Etykieta Funkcja 

1 ON (wł.) 

Zielona dioda LED wskazuje, że zasilanie jest włączone (‘ON’). (Wymagane 

≥20% prądu obciążenia), a migająca zielona dioda LED wskazuje na aktywną 
funkcję bloku wyzwalającego (‘Trip Block function’) lub na niesprawność (‘OUT 
OF SERVICE’) przekaźnika. 

2 START (uruchomienie) 
Bursztynowa dioda LED jest wskaźnikiem uruchomienia (‘START’) przekaźnika 

i włącza się, gdy przekaźnik zareaguje na funkcje zabezpieczenia (np. 
nadprądowe/ziemnozwarciowe) 

3 TRIP (wyzwalanie) 

Czerwona dioda LED jest wskaźnikiem wyzwolenia (‘TRIP’) przekaźnika i 

włącza się w momencie wyzwolenia przekaźnika dla funkcji zabezpieczenia. 
Pozostanie ona włączona nawet wtedy, gdy zwarcie zostanie wyłączone, i 
będzie wymagać wyzerowania ręcznego (HR). 

4 
TRIP TEST (test 

wyzwolenia) 

Bursztynowa dioda LED jest wskaźnikiem testu wyzwolenia (‘TRIP TEST’) 
przekaźnika i służy do wskazywania, czy funkcja testu wyzwolenia jest 
załączona. Bursztynowa dioda LED miga, gdy następuje programowanie 
przekaźnika w trybie testowym. Po włączeniu w trybie testowym przełącznik 
pozostaje w tym trybie przez 15 minut. Po tym czasie automatycznie powraca 
do trybu serwisowego. 

5 Wyświetlacz LCD Wyświetlacz LCD służy do przeglądania ustawień i parametrów przekaźnika. 

6 
RESET/EDIT (wyzeruj/ 

edytuj) 

Ten przycisk ma podwójną funkcję. 
Po zwarciu działa jako przycisk zerowania (‘RESET’) styków alarmowania i 

sygnalizacji zdalnej (typ blokujący). 
Podczas konfiguracji przekaźnika przycisk ten działa jako przycisk edycji 
(‘EDIT’) i służy do edytowania ustawień parametrów. 

7 
TRIP TEST (test 

wyzwolenia) 
Przycisk testu wyzwolenia (‘TRIP TEST’) służy do testowania wyzwolenia w 

trybie on-line. 

8 BYPASS (obejście) Przycisk obejścia (‘BYPASS’) pozwala ominąć komendy wyzwolenia. 

9 
PROT. RESET 

(zerowanie zabezp.) 

Przycisk zerowania zabezpieczenia (‘PROT. RESET’) służy do resetowania 
sprzętu. Należy go używać razem z przyciskiem RESET/EDIT. Po 
jednoczesnym naciśnięciu przycisków ‘PROT. RESET’ + RESET/EDIT nastąpi 

ponowne uruchomienie przekaźnika. 

10 
SET // LABEL 

(ustawienie // etykieta) 

 Symbol światła służy do włączania (‘ON’) wyświetlacza z podświetleniem 
/[] do wprowadzania trybu ustawiania parametrów i Set do zapisywania 

ustawień. 

11 BAT. ON (bateria wł.) Ten przycisk służy do włączania przekaźnika na baterii 

12 + / 
[ + ] służy do ZWIĘKSZANIA wartości, podczas gdy [] służy do PORUSZANIA 
się po głównym menu. 
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Nr SL Etykieta Funkcja 

- PORT USB 
Port komunikacji USB. 
(dostęp do portu komunikacji USB pod pokrywą) 

- Bateria 
Bateria AA o pojemności 4,5 V (1,5 x 3) 
(dostęp do baterii pod pokrywą) 

 
 
 

2.1 Interfejs użytkownika 
 
 
 

2.1.1 Wyświetlacz LCD 
 
 
Wyświetlacz LCD z podświetleniem 16 x 2 znaków służy do wyświetlania parametrów 
i ustawień oraz do łatwego przeglądania pomiarów, ustawień, rejestrów zwarć, daty 
i godziny oraz komunikatów o błędach. Wyświetlacz z podświetleniem wyłączy się 
automatycznie po 60 sekundach, jeżeli klawisze nie będą naciskane. Wyświetlacz 
z podświetleniem można włączyć naciskając odpowiedni przycisk na panelu przednim. 
W razie wystąpienia wyzwolenia wyświetlacz z podświetleniem włączy się automatycznie. 
 
 
 

2.1.2 Przyciski dotykowe 
 
 
Następujące przyciski znajdujące się na panelu przednim służą do sterowania 
działaniem przekaźnika. 

13 - / 
Przycisk [ - ] służy do ZMNIEJSZANIA wartości, podczas gdy [] pozwala 
wyświetlić ustawienia. 

 

(+) służy do zwiększania wartości ustawienia na wyświetlaczu. () służy do poruszania się po 

menu. 

 

do włączania wyświetlacza LCD z podświetleniem 
(): po naciśnięciu przycisku strzałki w lewo () można przejść do trybu nastawiania w celu 

modyfikowania ustawień. 

Przycisk SET służy do zapisywania zmienionych ustawień. 

 

(-) służy do zmniejszania wartości ustawienia na wyświetlaczu. 

() służy do poruszania się po menu. 

 

Przycisk BAT ON służy do włączania przekaźnika na baterii oraz do przeglądania/edytowania 

ustawień i przeglądania rejestrów. 

 

Przycisk RESET służy do zerowania flagi oraz elementu alarmowania / sygnalizacji zdalnej. 

Przycisk EDIT służy do edycji ustawienia 

 

Przycisk TRIP TEST służy do przeprowadzania testów w trybie on-line. 

 

Przycisk BYPASS służy do omijania komendy wyzwolenia. 

 

Przycisk PROT. RESET służy do resetowania sprzętu. Ten przycisk jest powiązany z 

przyciskiem zerowania/edycji (RESET/EDIT). Nie ma potrzeby naciskania tego przycisku w 
czasie normalnej pracy, lecz służy on do resetowania platformy sprzętowej przekaźnika podczas 
aktualizacji jego oprogramowania sprzętowego. 
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Uwaga: Jeżeli w trakcie edytowania ustawień nie wprowadzimy żadnych zmian w przeciągu 100 s, 

wówczas wyświetlacz sam się zresetuje i powróci do menu głównego. 

 
 
 

2.1.3 Diody LED 
 
 
Przekaźnik P15D ma cztery diody LED o dużej intensywności ułatwiające rozpoznanie 
rodzaju zwarcia oraz upraszczające interfejs użytkownika. 

 
Nr SL Etykieta Funkcja 

LED 1 ON (wł.) 

Zielona dioda LED wskazuje, że zasilanie jest włączone (‘ON’). (Wymagane ≥20% 

prądu obciążenia), a zielona dioda LED wskazuje na aktywną funkcję bloku 
wyzwalającego (‘Trip Block function’) lub na niesprawność (‘OUT OF SERVICE’) 
przekaźnika. 

LED 2 
START 

(uruchomienie) 

Bursztynowa dioda LED jest wskaźnikiem uruchomienia (‘START’) przekaźnika i 

włącza się, gdy przekaźnik zareaguje na funkcje zabezpieczenia (np. 
nadprądowe/ziemnozwarciowe) 

LED 3 
TRIP 

(wyzwalanie) 

Czerwona dioda LED jest wskaźnikiem zwarcia wyzwolenia (‘TRIP’) przekaźnika i 
włącza się w momencie wyzwolenia przekaźnika dla funkcji zabezpieczenia. 
Pozostanie ona włączona nawet wtedy, gdy zwarcie zostanie wyłączone, i będzie 
wymagać wyzerowania ręcznego. 

LED 4 
TRIP TEST (test 

wyzwolenia) 

Bursztynowa dioda LED jest wskaźnikiem testu wyzwolenia (‘TRIP TEST’) 
przekaźnika i służy do wskazywania, czy funkcja testu wyzwolenia jest załączona. 
Bursztynowa dioda LED miga, gdy następuje programowanie przekaźnika w trybie 
testowym. Po włączeniu w trybie testowym przełącznik pozostaje w tym trybie przez 
15 minut. Po tym czasie automatycznie powraca do trybu serwisowego. 

 
 
 

2.1.1 Port RS 485 
 
 
Z tyłu przekaźnika (w pobliżu listwy zaciskowej) znajduje się port RS485 umożliwiający stałą 
dołączalność SCADA. Oddzielne 5-pinowe złącze stosowane jest, aby zapobiec 
przypadkowemu podłączeniu przewodów instalacji zasilania do wejścia komunikacyjnego. 
Portu RS485 można użyć do pobierania danych dotyczących zwarcia, bieżącego zdarzenia, 
rejestru zakłóceń itp. 
 
 
 

2.1.2 PORT USB 
 
 
Port USB umieszczono na panelu przednim w prawym dolnym rogu. Dostęp do niego można 
uzyskać otwierając klapkę znajdującą się z przodu przekaźnika. Port ten służy do 
komunikacji z lokalnie podłączonym komputerem. 
Spełnia on trzy główne cele: 
 

 Transfer informacji dotyczących ustawień z/do komputera do/z urządzenia. 

 Pobieranie aktualizacji oprogramowania sprzętowego. 

 Pobieranie danych przekaźnika do analizy. 

Port ten jest podłączany tymczasowo na czas prób, instalacji i uruchamiania. Nie jest 
przeznaczony do stałej komunikacji z systemem SCADA. 
Urządzenie można podłączyć do komputera PC za pomocą kabla USB o długości nie 
przekraczającej 15 m. 
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W porcie USB znajduje się kontroler działania z pełną szybkością USB, nadajnik-odbiornik 
USB, oscylator, pamięć EEPROM oraz synchroniczną szeregową magistralę danych 
(UART). Nie są wymagane żadne inne zewnętrzne podzespoły USB. 
Aby zapewnić prawidłowe działanie użytkownik musi wybrać właściwy port komunikacji 
w ustawieniu menu SYSTEM DATA (dane systemowe). 
 

 
 

Rysunek 2: PORT USB 
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1 STRESZCZENIE ROZDZIAŁU 
 
 
Ten rozdział składa się z następujących części: 

 

1 Streszczenie rozdziału 

2 Konfiguracja 

2.1 Zmiana ustawień 

2.2 Procedura zmiany ustawienia parametrów 

2.2.1 Ogólna procedura zmiany ustawienia dowolnego parametru 

(z wartością alfabetyczną) 

2.2.2 Ogólna procedura zmiany ustawienia dowolnego parametru 

(z wartością numeryczną) 

2.3 MENU 

2.3.1 Wyświetlane dane domyślne 

2.3.2 Zawartość menu głównego 

2.3.3 MENU MEASUREMENT (pomiar) 

2.3.3.1 Podgląd zawartości 

2.3.4 MENU CB CONTROL (sterowanie wyłącznikiem): 

2.3.4.1 Edycja ustawień 

2.3.4.2 Podgląd ustawień 

2.3.5 MENU DATE AND TIME (data i godzina) 

2.3.5.1 Edycja ustawień 

2.3.5.2 Podgląd ustawień 

2.3.6 MENU CONFIGURATION (konfiguracja) 

2.3.6.1 Edycja ustawień 

2.3.6.2 Podgląd ustawień 

2.3.7 MENU CT & VT RATIOS (przekładnie przekładników prądowych i napięciowych) 

2.3.7.1 Edycja ustawień 

2.3.7.2 Podgląd ustawień 

2.3.8 MENU RECORD CONTROL (kontrola rejestru) 

2.3.8.1 Edycja ustawień 

2.3.9 MENU COMMUNICATION (komunikacja) 

2.3.9.1 Edycja ustawień 

2.3.9.2 Podgląd ustawień 

2.3.10 MENU GROUP 1 (grupa 1) 

2.3.10.1 Edycja ustawień 

2.3.11 GROUP 1 – PODMENU SYSTEM CONFIGURATION (konfiguracja systemu) 

2.3.11.1 Edycja ustawień (jeżeli wyłączono drugą harmoniczną) 

2.3.11.2 Edycja ustawień (jeżeli załączono drugą harmoniczną) 

2.3.12 GROUP 1 – PODMENU OVERCURRENT (nadprądowe) 
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2.3.12.1 Edycja ustawień (jeżeli wyłączono funkcję I>1) 

2.3.12.2 Edycja ustawień (jeżeli funkcję I>1 wybrano dla krzywych IEC) 

2.3.12.3 Edycja ustawień (jeżeli funkcję I>1 wybrano dla krzywych IEEE) 

2.3.12.4 Edycja ustawień (jeżeli funkcję I>1 wybrano dla DT tj. charakterystyki czasowo 

niezależnej) 

2.3.13 GROUP 1 - PODMENU EARTH FAULT (ziemnozwarciowe) 

2.3.13.1 Edycja ustawień (jeżeli wyłączono funkcję IN>1) 

2.3.13.2 Edycja ustawień (jeżeli funkcję IN>1 wybrano dla krzywych IEC) 

2.3.13.3 Edycja ustawień (jeżeli funkcję IN>1 wybrano dla krzywych IEEE) 

2.3.13.4 Edycja ustawień (jeżeli funkcję IN>1 wybrano dla DT tj. charakterystyki czasowo 

niezależnej) 

2.3.14 GROUP 1 - PODMENU THERMAL OVERLOAD (przeciążeniowe termiczne) 

2.3.14.1 Edycja ustawień (jeżeli wyłączono funkcję zabezpieczenia przeciążeniowego 

termicznego) 

2.3.14.2 Edycja ustawień (jeżeli funkcja zabezpieczenia przeciążeniowego termicznego jest 

Single (pojedyncza)) 

2.3.15 GROUP 1 - PODMENU COLD LOAD PICKUP (uruchamianie ze stanu zimnego) 

2.3.15.1 Edycja ustawień (menu zabezpieczenia) 

2.3.15.2 Edycja ustawień (dla I>1, wybrano krzywe IEC lub IEEE) 

2.3.15.3 Edycja ustawień (dla I>1, wybrano DT tj. charakterystykę czasowo niezależną) 

2.3.16 GROUP 1 - PODMENU Under Current Protection (zabezpieczenie podprądowe) 

2.3.16.1 Edycja ustawień (jeżeli I< Status ustawiono jako wyłączone) 

2.3.16.2 Edycja ustawień (jeżeli I< Status ustawiono jako załączone) 

2.3.17 MENU GROUP 2 (grupa 2) 

2.3.17.1 Edycja ustawień 

2.3.18 MENU SYSTEM DATA (dane systemu) 

2.3.18.1 Edycja ustawień 

2.3.18.2 Podgląd ustawień 

2.3.19 MENU VIEW RECORDS (podgląd rejestrów) 

2.3.19.1 Podgląd zawartości 

2.3.19.2 Podgląd dziennika błędów 

2.4 Schematy konfiguracji 

2.4.1 Menu główne 

2.4.2 Podgląd menu Measurement 

2.4.3 Edycja / podgląd ustawień menu CB Control 

2.4.4 Edycja / podgląd ustawień menu Date and Time 

2.4.4.1 Edycja ustawień 

2.4.4.2 Podgląd ustawień 

2.4.5 Edycja / podgląd ustawień menu Configuration 

2.4.5.1 Edycja ustawień 
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2.4.5.2 Podgląd ustawień 

2.4.6 Edycja / podgląd ustawień menu CT and VT Ratios 

2.4.7 Edycja / podgląd ustawień menu Record Control 

2.4.8 Edycja / podgląd ustawień menu Communication 

2.4.9 Edycja / podgląd ustawień menu Group 1 

2.4.10 Edycja / podgląd ustawień podmenu GROUP 1 - SYSTEM CONFIG 

2.4.10.1 Jeżeli wyłączono drugą harmoniczną 

2.4.10.2 Jeżeli załączono drugą harmoniczną 

2.4.11 Edycja / podgląd ustawień podmenu Group 1 - Overcurrent 

2.4.11.1 Jeżeli wyłączono funkcję I>1 

2.4.11.2 Dla funkcji I>1 ustawionej dla krzywych IEC 

2.4.11.3 Jeżeli funkcję I>1 ustawiono dla krzywych IEEE 

2.4.11.4 Jeżeli funkcję I>1 ustawiono dla charakterystyki czasowo niezależnej 

2.4.12 Edycja / podgląd ustawień podmenu Group 1 - Earth Fault 

2.4.12.1 Jeżeli wyłączono funkcję IN>1 

2.4.12.2 Jeżeli funkcję IN>1 ustawiono dla krzywych IEC 

2.4.12.3 Jeżeli funkcję IN>1 ustawiono dla krzywych IEEE 

2.4.12.4 Jeżeli funkcję IN>1 ustawiono dla charakterystyki czasowo niezależnej 

2.4.13 Edycja / podgląd ustawień podmenu Group 1 - Thermal Overload 

2.4.13.1 Jeżeli charakterystykę ustawiono na Disabled 

2.4.13.2 Jeżeli charakterystykę ustawiono na Single 

2.4.14 Edycja / podgląd ustawień podmenu Group 1 - Cold Load Pickup 

2.4.14.1 Ustawianie menu zabezpieczania uruchamiania ze stanu zimnego: 

2.4.14.2 Edycja / podgląd ustawień podmenu Cold Load Pickup - I>1 

2.4.15 Edycja / podgląd ustawień podmenu Group 1 - Undercurr Prot. 

2.4.15.1 Jeżeli I< Status ustawiono na Disabled 

2.4.15.2 Jeżeli I< Status ustawiono na Enabled 

2.4.16 Edycja / podgląd ustawień menu Group 2 

2.4.17 Edycja / podgląd ustawień menu System Data 

2.4.17.1 Edycja ustawień 

2.4.17.2 Podgląd ustawień 

2.4.18 Edycja / podgląd menu Records 

2.4.18.1 Podgląd rejestru zwarć 

2.4.18.2 Podgląd dziennika błędów: 
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2 KONFIGURACJA 
 
 

Każdy produkt ma inne parametry konfiguracyjne, dostosowane do przewidzianej dla niego 
funkcji. Jednakże istnieje wspólna, używana dla wszystkich produktów z serii metoda 
konfigurowania tych parametrów. 
Niniejszy rozdział stanowi przegląd tej uniwersalnej metody, jak również dostarcza zwięzłych 
instrukcji na temat konfiguracji urządzenia. 
Przy pomocy panelu HMI można: 

 wyświetlać i modyfikować ustawienia, 

 wyświetlać status cyfrowych sygnałów WE/WY, 

 wyświetlać wielkości pomiarowe, 

 wyświetlać zapisy zwarć, 

 resetować wskazania informujące o zwarciach i alarmach. 

 
Klawiatura zapewnia pełny dostęp do funkcji urządzenia poprzez szereg opcji menu. 
Informacje wyświetlane są na wyświetlaczu LCD. 
 

 
 

Rysunek 1: Przyciski menu/funkcji P15D 
 

 
 

2.1 Zmiana ustawień 
 
Ogólną procedurę zmiany ustawień objaśniono za pomocą przykładu: Przykład: 
 
Zmiana ustawienia funkcji Trip Test 
 
Krok 1: Wybrać menu CB CONTROL 
 

 
Krok 2: Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (). Pojawi się okienko hasła 
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Krok 3: Ustawić żądaną wartość za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę 
(+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (- /) 
 

 
 
Krok 4: Po ustawieniu żądanego hasła nacisną przycisk Edit, a tekst lub 
liczba przestanie migać. 
 

 
 
Krok 5: Nacisną przycisk strzałki w lewo () i pojawi się okienko Trip Test 
 

 
 
Krok 6: Nacisnąć przycisk Edit. Tekst zacznie migać i na wyświetlaczu pojawi 
się to, co następuje: 
 

 
 
Krok 7: Żądany wybór można ustawić za pomocą przycisku plusa / 
strzałki w górę (+ /) lub minusa / strzałki w prawo (- /), jak przedstawiono 
na wyświetlaczu: 
 

 
 
Krok 8: Po dokonaniu zmiany ustawień nacisnąć przycisk Edit. Tekst 
przestanie wtedy migać i pojawi się, co następuje: 
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Krok 9: Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (). Pojawi się pytanie, czy zapisać 
ustawienie i wyświetlone zostanie, co następuje: 
 

 
 
Krok 10: Ponowne naciśnięcie przycisku strzałki w lewo () spowoduje 
zapisanie zmian i wyświetlenie, co następuje: 
 

 
 
Krok 11: Naciśnięcie przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) na przekaźniku 
zostanie wyświetlone następne ustawienie w następujący sposób: 
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2.2 Procedura zmiany ustawienia parametrów 
 
 

2.2.1 Ogólna procedura zmiany ustawienia dowolnego parametru (z wartością alfabetyczną) 
 

 

Krok 1: Nacisnąć przycisk Edit, zacznie migać pierwsza litera słowa i zostanie wyświetlona w 

następujący sposób: 

 

Krok 2: Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo 
(- /) można ustawić żądany wybór, jak przedstawiono na wyświetlaczu. 

 

Krok 3: Po ustawianiu nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać i przejdzie do następnej 

opcji. 

 

Krok 4: Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), pojawi się pytanie, czy zapisać ustawienie, i 
nastąpi przejście do następnej opcji. 

 

Krok 5: Naciśnięcie przycisku SET spowoduje ZAPISANIE zmian, wyświetlony zostanie komunikat 

OK i przekaźnik powróci do menu głównego. 

Naciśnięcie przycisku RESET spowoduje ANULOWANIE zmian i przekaźnik powróci do menu 

głównego. 

 

 

 

 

 
 
 

2.2.2 Ogólna procedura zmiany ustawienia dowolnego parametru 
(z wartością numeryczną) 

 

 

Krok 1: Nacisnąć przycisk Edit, zacznie migać ostatnia cyfra liczby i zostanie wyświetlona w 
następujący sposób: 
Za pomocą przycisku strzałki w lewo ( można przesuwać wybór migającej cyfry z prawej do 
lewej. 

 

Krok 2: Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+) lub minusa / strzałki w prawo (- /) 
ustawić żądane ustawienie numeryczne 

 

Krok 3: Po ustawianiu nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać i przejdzie do następnej 
opcji. 

 

Krok 4: Po naciśnięciu przycisku strzałki w lewo ( pojawi się pytanie, czy zapisać ustawienie 
i nastąpi przejście do następnej opcji. 

 

Krok 5: Naciśnięcie przycisku SET spowoduje ZAPISANIE zmian, wyświetlony zostanie 
komunikat OK i przekaźnik powróci do menu głównego. Naciśnięcie przycisku RESET 
spowoduje ANULOWANIE zmian i przekaźnik powróci do menu głównego.  
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2.3 MENU 

 
2.3.2 Wyświetlane dane domyślne 

 
Po włączeniu zasilania (Power ON) lub po naciśnięciu przycisku PROT. RESET & 

RESET/EDIT na przekaźniku wyświetlony zostanie następujący komunikat: 

 

 

Okienko to zamiga przez chwilę pokazując następującą nazwę przekaźnika: P50 Agile P15D 

Następnie sterowanie przejdzie automatycznie do następnego okienka 

 

Okienko to zamiga przez chwilę pokazując następujący typ przekaźnika: OC/EF Relay 

(przekaźnika nadprąd./ziemnozw.) Wersja oprogramowania: V1.03 

Identyfikator jednostki = 001 
Następnie sterowanie przejdzie automatycznie do okienka domyślnego 

 

W tym okienku widać rzeczywisty prąd obciążenia strony pierwotnej stosownie do wybranej strony 

pierwotnej PP. 
Nacisnąć przycisk strzałki w lewo () lub przycisk strzałki w prawo (), aby powrócić do menu 
głównego. 

 

 

 
 
2.3.2 Zawartość menu głównego 
 

 

To menu służy do podglądu parametrów Measurement. 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. 

 

Zabezpieczone hasłem okienko dla ustawienia „CB CONTROL” tj. Trip Test Enable / Disable 
(załącz / wyłącz test wyzwolenia), Trip Block Enable / Disable (załącz / wyłącz blok wyzwalający) 
oraz Latch Relay Enable / Disable (załącz / wyłącz przekaźnik blokujący). 
Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. 

 

Zabezpieczone hasłem okienko dla ustawienia „DATE AND TIME’’ tj. Local Time Enable (załącz 
czas lokalny), SET Year (ustaw rok), SET Month (ustaw miesiąc), SET Date (ustaw dzień), SET 
Seconds (ustaw sekundy), SET Minutes (ustaw minuty), SET Hours (ustaw godziny), RP Time 
Zone (strefa czasowa RP), DST End minutes (minuty końcowe DST), DST End Month (miesiąc 
końcowy DST), DST End Day (dzień końcowy DST), DST End (koniec DST), DST start minutes 
(minuty początkowe DST), DST start Month (miesiąc początkowy DST), DST start Day (dzień 
początkowy DST), DST start (początek DST), DST Offset (przesunięcie DST), DST Enable (załącz 
DST) oraz Local Time Offset (przesunięcie czasu lokalnego). 
Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. 

 
 

 

Zabezpieczone hasłem okienko dla ustawień „CONFIGURATION’’ tj. Restore Defaults (przywróć 
ustawienia domyślne), Under Current Protection Enable / Disable (załącz / wyłącz zabezpieczenie 
podprądowe), Measure’t Setup (ustawienie pomiarowe), Cold Load Pickup Enable/Disable (załącz 
/ wyłącz uruchamianie ze stanu zimnego), Thermal Overload Enable / Disable (załącz / wyłącz 
zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne), Earth Fault Enable/ Disable (załącz / wyłącz 
zabezpieczenie ziemnozwarciowe), Over current Enable / Disable (załącz / wyłącz zabezpieczenie 
nadprądowe), System Configuration Enable /Disable (załącz / wyłącz konfigurację systemu), 
Setting Value (wartość ustawienia), Setting Group 1 (grupa ustawień 1), Setting Group 2 (grupa 
ustawień 2) oraz Active Settings (ustawienia aktywne). 
Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. 

 

Zabezpieczone hasłem okienko dla ustawienia „CT AND VT RATIO ’’ Ph CT Primary (strona 
pierwotna PP fazowego) i E/F CT Primary (strona pierwotna PP ziemnozw.) 
Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. 

 

Zabezpieczone hasłem okienko dla ustawienia „RECORD CONTROL’’ tj. Clear Events (kasuj 
zdarzenia), Clear Maint (kasuj konserwację), Clear Dist Rec (kasuj rejestr zakł.), Clear Faults 
(kasuj zwarcia) i Reset Thermal State (wyzeruj stan cieplny). 
Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. 
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Zabezpieczone hasłem okienko dla „COMMUNICATION’’ do ustawiania RP1 Address (adres 
RP1), RP1 Time sync (synchronizacja czasu RP1), RP1 Parity (parzystość RP1) oraz RP1 
Baudrate (szybkość transmisji RP1). 
Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. 

 

Zabezpieczone hasłem okienko dla ustawienia „GROUP 1’’ tj. System Configuration (konfiguracja 
systemu), Under Current Protection (zabezpieczenie podprądowe), Cold Load Pick-up 
(uruchamianie ze stanu zimnego), Thermal Overload (przeciążeniowe termiczne), Earth Fault 
(ziemnozwarciowe) oraz Over Current Protection (zabezpieczenie nadprądowe). 
Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. 

 

Zabezpieczone hasłem okienko dla ustawienia „GROUP 2’’ tj. System Configuration (konfiguracja 
systemu), Under Current Protection (zabezpieczenie podprądowe), Cold Load Pick-up 
(uruchamianie ze stanu zimnego), Thermal Overload (przeciążeniowe termiczne), Earth Fault 
(ziemnozwarciowe) oraz Over Current Protection (zabezpieczenie nadprądowe). 
Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. 

 

Zabezpieczone hasłem okienko dla ustawienia „SYSTEM DATA’’ tj. Frequency (częstotliwość), 
Com. Port (port komunikacyjny) i Password (hasło). 
Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. 

 

To menu służy do podglądu rejestrów zwarć i dzienników błędów 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. 

 
 

 
 
2.3.3 MENU MEASUREMENT (pomiar) 
 
2.3.3.1 Podgląd zawartości 
 
 

 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby podejrzeć parametry Measurement. 

 

W tym okienku widać rzeczywisty prąd obciążenia strony pierwotnej stosownie do wybranej strony 

pierwotnej PP. 
Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. 

 

W tym okienku widać rzeczywisty prąd obciążenia strony pierwotnej stosownie do wybranej strony 

pierwotnej PP. 
Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. 

 

W okienku tym widać rzeczywisty prąd obciążenia strony wtórnej. 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. 

 

W okienku tym widać rzeczywisty stan cieplny. 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. 

 

W tym okienku wyświetlone są pierwsze parametry Measurement. 

Nacisnąć przycisk strzałki w lewo () lub przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby powrócić do 
menu głównego. 
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2.3.4 MENU CB CONTROL (sterowanie wyłącznikiem): 
 

2.3.4.1 Edycja ustawień 
 

 
 

Uwaga: 
* Użytkownik może przewijać poprzednie ustawienia za pomocą przycisku plusa / strzałki 

w górę (+ /). 
 
** Jeżeli po dokonaniu edycji dowolnych podmenu w ustawieniu CB Control naciśniemy przycisk 

SET / strzałki w lewo (), przekaźnik zażąda naciśnięcia przycisku SET w celu ZAPISANIA 
zmian lub przycisku RESET w celu ANULOWANIA zmian. 

  

 

Zabezpieczone hasłem okienko dla ustawień „CB CONTROL” tj. Trip Test (test wyzwolenia), Trip Block (blok 
wyzwalający) oraz Latch Relay (przekaźnik blokujący). 
Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 
Wprowadzić uprzednio ustawione hasło za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku 
minusa / strzałki w prawo (- /). Ustawienie hasła mieści się w zakresie od 0000 do 9999. Hasło domyślne to 
„0000” 
Po edytowaniu hasła nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. 
Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 
Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (- /) można 
ustawić Trip Test (test wyzwolenia) żądany sposób tj. jako Enabled (załączony) lub Disabled (wyłączony). 
Po wybraniu żądanego Trip Test nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. ** 
Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku 
minusa / strzałki w prawo (- /) można ustawić Trip Block (blok wyzwalający) żądany sposób tj. jako 
Enabled (załączony) lub Disabled (wyłączony). Po wybraniu żądanego Trip Block nacisnąć przycisk Edit, tekst 
przestanie migać. ** Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku 
minusa / strzałki w prawo (- /) można ustawić Latch Relay (przekaźnik blokujący) w żądany sposób tj. jako 
Enabled (załączony) lub Disabled (wyłączony). Po wybraniu żądanego Latch Relay nacisnąć przycisk Edit, 
tekst przestanie migać. ** Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. 
* 

 

W tym okienku wyświetlone jest pierwsze ustawienie CB Control. Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby 
przejść do następnej opcji. * 

 

Nacisnąć przycisk SET / strzałki w lewo (), aby ZAPISAĆ zmiany. Nacisnąć przycisk RESET, aby 
ANULOWAĆ zmiany. 

 

Naciśnięcie przycisku SET / strzałki w lewo () spowoduje ZAPISANIE zmian w przekaźniku i to okienko 
zamigocze przez chwilę. Sterowanie powróci do menu głównego. 
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2.3.4.2 Podgląd ustawień 
 
 

 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby podejrzeć ustawienia CB Control. 

 

W tym okienku widać ustawienie Trip Test dokonane poprzednio. 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

 

W tym okienku widać ustawienie Trip Block dokonane poprzednio. 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

 

W tym okienku widać ustawienie Latch Relay dokonane uprzednio. 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

 

W tym okienku wyświetlone jest pierwsze ustawienie CB Control. 

Nacisnąć przycisk strzałki w lewo () lub przycisk strzałki w prawo (), aby powrócić do 
menu głównego. 

 

 

 

Uwaga:  
*** Użycie przycisku strzałki w lewo () lub przycisku strzałki w prawo () spowoduje 

powrót przekaźnika do menu głównego. 

 

2.3.5 MENU DATE AND TIME (data i godzina) 
 

2.3.5.1 Edycja ustawień 

 
 

 

Zabezpieczone hasłem okienko dla ustawień „DATE AND TIME’’ tj. Local Time Enable (załącz 
czas lokalny), Local Time Offset (przesunięcie czasu lokalnego), DST Enable (załącz DST), DST 
Offset (przesunięcie DST), DST Start (początek DST), DST Start Day (dzień początkowy DST), 
DST Start Month (miesiąc początkowy DST), DST Start minutes (minuty początkowe DST), DST 
End (koniec DST), DST End Day (dzień końcowy DST), DST End Month (miesiąc końcowy DST), 
DST End minutes (minuty końcowe DST), RP Time Zone (strefa czasowa RP), SET Hours 
(ustaw godziny), SET Minutes (ustaw minuty), SET Seconds (ustaw sekundy), SET Date (ustaw 
dzień), SET Month (ustaw miesiąc), SET Year (ustaw rok). 
Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Wprowadzić uprzednio ustawione hasło za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub 

przycisku minusa / strzałki w prawo (- /). Ustawienie hasła mieści się w zakresie od 0000 do 9999. 

Hasło domyślne to „0000” 

Po edytowaniu hasła nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. 

Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub minusa / strzałki w prawo (- /) można 
ustawić Local Time Enable (załącz czas lokalny) w żądany sposób tj. jako Fixed (stały) / Flexible 
(elastyczny) / Disabled (wyłączony). 
Po wybraniu żądanego Local Time Enable nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 
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Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić żądany Local Time Offset (przesunięcie czasu lokalnego). Ustawienie mieści się w 
zakresie od +720 do -720 w stopniach po 15. 
Po dokonaniu edycji żądanego Local Time Offset nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie 

migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić DST Enable (załącz DST) w żądany sposób tj. Yes (tak) / No (nie) 
Po wybraniu żądanego DST Enable nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji.* 

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić DST Offset (przesunięcie DST) w żądany sposób. Zakres ustawień wynosi od 30 / 
60. 
Po dokonaniu edycji żądanego DST Offset nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić DST Start (początek DST) w żądany sposób tj. First (pierwszy) / Second (drugi) / 
Third (trzeci) / Fourth (czwarty) / Last (ostatni). 
Po wybraniu żądanego DST Start nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji.* 

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (- 
/) można ustawić DST Start Day (dzień początkowy DST) w żądany sposób tj. od niedzieli do 
soboty. 
Po wybraniu żądanego DST Start Day nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić DST Start Month (miesiąc początkowy DST) w żądany sposób tj. od stycznia do 
grudnia 
Po wybraniu żądanego DST Start Month nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić DST Start minutes (minuty początkowe DST) w żądany sposób. Ustawienie mieści 
się w zakresie od 0000 do 1425 w stopniach po 15. 
Po ustawieniu żądanego DST Start minutes nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. 

** 
Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić DST End (koniec DST) w żądany sposób tj. First (pierwszy) / Second (drugi) / Third 
(trzeci) / Fourth (czwarty) / Last (ostatni). 
Po wybraniu żądanego DST End nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji.* 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić DST End Day (dzień końcowy DST) w żądany sposób tj. od niedzieli do soboty. 
Po wybraniu żądanego DST End Day nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić DST End Month (miesiąc końcowy DST) w żądany sposób tj. od stycznia do grudnia 
Po wybraniu żądanego DST End Month nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. ** 
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Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

 
 
  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić DST End minutes (minuty końcowe DST) w żądany sposób. Ustawienie mieści się 
w zakresie od 0000 do 1425 w stopniach po 15. 
Po dokonaniu edycji żądanego DST End minutes nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. 

** 
Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji.* 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić RP Time Zone (strefa czasowa RP) w żądany sposób tj. Local (lokalna) / UTC 
Po wybraniu żądanego RP Time Zone nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji.* 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić SET Hours (ustaw godziny) w żądany sposób. Ustawienie mieści się w zakresie od 
00 do 23 w stopniach po 1. 
Po dokonaniu edycji żądanego SET Hrs nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji.* 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić SET Minutes (ustaw minuty) w żądany sposób. Ustawienie mieści się w zakresie 
od 00 do 59 w stopniach po 1. 
Po dokonaniu edycji żądanego SET Minutes nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić SET Seconds (ustaw sekundy) w żądany sposób. Ustawienie mieści się w 
zakresie od 00 do 59 w stopniach po 1. 
Po dokonaniu edycji żądanego SET Seconds nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić SET Date (ustaw dzień) w żądany sposób. Ustawienie mieści się w zakresie od 1 
do 31 w stopniach po 1. 
Po dokonaniu edycji żądanego SET Date nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) 
lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) można ustawić SET Month (ustaw miesiąc) w żądany 

sposób. Ustawienie mieści się w zakresie od 1 do 12 w stopniach po 1. Po dokonaniu edycji 
żądanego SET Month nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. ** Nacisnąć przycisk minusa / 
strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) 
lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) można ustawić SET Year (ustaw rok) w żądany 

sposób. Ustawienie mieści się w zakresie od 00 do 99 w stopniach po 1. Po dokonaniu edycji 
żądanego SET Year nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. ** Nacisnąć przycisk minusa / 
strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

 

W tym okienku wyświetlone jest pierwsze ustawienie Date and Time. Nacisnąć przycisk strzałki w 

lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

 

Nacisnąć przycisk SET / strzałki w lewo (), aby ZAPISAĆ zmiany. Nacisnąć przycisk RESET, aby 

ANULOWAĆ zmiany. 



5 Konfiguracja P50 Agile P15D 
 
 

5-16 P15D/EN TM/B 
 

 

Naciśnięcie przycisku SET / strzałki w lewo () spowoduje ZAPISANIE zmian 

w przekaźniku i to okienko zamigocze przez chwilę. Sterowanie powróci do menu głównego. 

 

 

 
 

Uwaga: 
* Użytkownik może przewijać poprzednie ustawienia za pomocą przycisku plusa / strzałki 

w górę (+ /). 
 
**  Jeżeli po dokonaniu edycji dowolnych podmenu w ustawieniu DATE AND TIME naciśniemy 

przycisk SET / strzałki w lewo (), przekaźnik zażąda naciśnięcia przycisku SET w celu 
ZAPISANIA zmian lub przycisku RESET w celu ANULOWANIA zmian. 

 
2.3.5.2 Podgląd ustawień 
 
 

 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby podejrzeć ustawienie DATE AND TIME. 

 

W tym okienku widać ustawienie Date & Time dokonane poprzednio. 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

 

W tym okienku widać ustawienie Local Time Enable dokonane uprzednio. Nacisnąć przycisk 
plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

 

W tym okienku widać ustawienie Local Time Offset dokonane uprzednio. Nacisnąć przycisk plusa 
/ strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

 

W tym okienku widać ustawienie DST Enable dokonane uprzednio. 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

 

W tym okienku widać ustawienie DST Offset dokonane uprzednio. 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

 

W tym okienku widać ustawienie DST Start dokonane uprzednio. 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

 

W tym okienku widać ustawienie DST Start Day dokonane uprzednio. Nacisnąć przycisk plusa / 
strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

 

W tym okienku widać ustawienie DST Start Month dokonane uprzednio. Nacisnąć przycisk plusa / 
strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 
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W tym okienku widać ustawienie DST Start minutes dokonane uprzednio. Nacisnąć przycisk plusa 
/ strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

 

W tym okienku widać ustawienie DST End dokonane uprzednio. 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), na przekaźniku zostanie wyświetlone, co 
następuje. *** 

 

W tym okienku widać ustawienie DST End Day dokonane uprzednio. Nacisnąć przycisk plusa / 
strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

 

W tym okienku widać ustawienie DST End Month dokonane uprzednio. Nacisnąć przycisk plusa / 
strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

 

W tym okienku widać ustawienie DST End minutes dokonane uprzednio. Nacisnąć przycisk plusa 
/ strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

 

W tym okienku widać ustawienie RP Time Zone dokonane uprzednio. Nacisnąć przycisk plusa / 
strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

 

W tym okienku widać ustawienie Date & Time dokonane uprzednio tj. pierwsze okno ustawień 

Date and Time. 
Nacisnąć przycisk strzałki w lewo () lub przycisk strzałki w prawo (), aby powrócić do menu 
głównego. 

 

 

 
 

Uwaga: 
*** Użycie przycisku strzałki w lewo () lub przycisku strzałki w prawo () spowoduje powrót 

przekaźnika do menu głównego. 

 
 

2.3.6 MENU CONFIGURATION (konfiguracja) 
 
2.3.6.1 Edycja ustawień 
 
 

 

Zabezpieczone hasłem okienko dla ustawień „CONFIGURATION” tj. Restore Defaults (przywróć 
ustawienia domyślne), Active Settings (ustawienia aktywne), Setting Group1 (grupa ustawień 1), 
Setting Group 2 (grupa ustawień 2), System Configuration (konfiguracja systemu), Over Current 
(nadprądowe), Earth Fault (ziemnozwarciowe), Thermal Overload (przeciążeniowe termiczne), 
Cold Load Pick-up (uruchamianie ze stanu zimnego), Measure’t Setup (ustawienie pomiarowe), 
Under Current protection (zabezpieczenie podprądowe)) oraz Setting Value (wartość ustawienia). 
Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Wprowadzić uprzednio ustawione hasło za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub 

przycisku minusa / strzałki w prawo (- /). Ustawienie hasła mieści się w zakresie od 0000 do 

9999. Hasło domyślne to „0000” 

Po edytowaniu hasła nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. 

Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 
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Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w praw (-/) 
można ustawić Restore Defaults (przywróć ustawienia domyślne) w żądany sposób tj. No 
Operation (brak działania) / All Settings (wszystkie ustawienia) / Setting Group 1 (grupa ustawień 
1) / Setting Group 2 (grupa ustawień 2). 
Po wybraniu żądanego ustawienia Restore Default nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. 

** 
Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić Active Setting (aktywne ustawienie) w żądany sposób tj. Group 1 (grupa 1) / 
Group 2 (grupa 2) 
Po wybraniu żądanego Active Settings nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (- /) 
można ustawić Setting Group 1 (grupa ustawień) w żądany sposób tj. jako Enabled (załączony) 
lub Disabled (wyłączony). 
Po wybraniu żądanego Setting Group 1 nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (- /) 
można ustawić Setting Group 2 (grupa ustawień) w żądany sposób tj. jako Enabled (załączona) 
lub Disabled (wyłączona). 
Po wybraniu żądanego Setting Group 2 nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (- /) 
można ustawić System Configuration (konfiguracja systemu) w żądany sposób tj. jako Enabled 
(załączona) lub Disabled (wyłączona). 
Po wybraniu żądanego System Configuration nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (- /) 
można ustawić Over Current (nadprądowe) w żądany sposób tj. jako Enabled (załączone) lub 
Disabled (wyłączone). 
Po wybraniu żądanego Over Current nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (- 
/) można ustawić Earth Fault (ziemnozwarciowe) w żądany sposób tj. Enabled (załączone) lub 
Disabled (wyłączone). 
Po wybraniu żądanego Earth Fault nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (- /) 
można ustawić Thermal Overload (przeciążeniowe termiczne) w żądany sposób tj. jako Enabled 
(załączone) lub Disabled (wyłączone). 
Po wybraniu żądanego Thermal Overload nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

 
 

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (- 
/) można ustawić Cold Load Pickup (uruchamianie ze stanu zimnego) w żądany sposób tj. 
Enabled (załączone) lub Disabled (wyłączone). 
Po wybraniu żądanego Cold Load Pickup nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 
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Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (- /) 
można ustawić Measure’t Setup (ustawienie pomiarowe) w żądany sposób tj. jako ABC lub RYB. 
Po wybraniu żądanego Measure’t Setup nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. ** 
Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (- /) 
można ustawić Under Current Protection (zabezpieczenie podprądowe) w żądany sposób tj. jako 
Enabled (załączone) lub Disabled (wyłączone). 
Po wybraniu żądanego Under Current Protection nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. 

** 
Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Tego ustawienia nie można edytować. 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

W tym okienku wyświetlone jest pierwsze ustawienie menu Configuration. Nacisnąć 
przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk SET / strzałki w lewo (), aby ZAPISAĆ zmiany. Nacisnąć 
przycisk RESET, aby ANULOWAĆ zmiany. 

  

 

Naciśnięcie przycisku SET / strzałki w lewo () spowoduje ZAPISANIE zmian w przekaźniku i to 
okienko zamigocze przez chwilę. Sterowanie powróci do menu głównego. 

  

 

 

 
 

Uwaga: 
* Użytkownik może przewijać poprzednie ustawienia za pomocą przycisku plusa / strzałki 

w górę (+ /). 
 
** Jeżeli po dokonaniu edycji dowolnych podmenu w ustawieniu CONFIGURATION 

naciśniemy przycisk SET / strzałki w lewo (), przekaźnik zażąda naciśnięcia przycisku 
SET w celu ZAPISANIA zmian lub przycisku RESET w celu ANULOWANIA zmian. 
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2.3.6.2 Podgląd ustawień 
 

 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby podejrzeć ustawienie Configuration. 

  

 

W tym okienku widać ustawienie Restore Defaults dokonane poprzednio. Nacisnąć przycisk plusa 
/ strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

  

 

W tym okienku widać ustawienie Active Setting dokonane poprzednio. 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

  

 

W tym okienku widać ustawienie Setting Group 1 dokonane uprzednio. Nacisnąć przycisk plusa / 
strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

  

 

W tym okienku widać ustawienie Setting Group 2 dokonane uprzednio. Nacisnąć przycisk plusa / 
strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

 

W tym okienku widać ustawienie System Configuration dokonane poprzednio. Nacisnąć przycisk 
plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

 

W tym okienku widać ustawienie Over Current dokonane poprzednio. Nacisnąć przycisk plusa / 
strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

 

W tym okienku widać ustawienie Earth Fault dokonane poprzednio. 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

  

 

W tym okienku widać ustawienie Thermal Overload dokonane poprzednio. Nacisnąć przycisk 
plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

  

 

W tym okienku widać ustawienie Cold Load Pickup dokonane uprzednio. Nacisnąć przycisk plusa 
/ strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

  

 

W tym okienku widać ustawienie Measure’t Setup dokonane uprzednio. Nacisnąć przycisk plusa / 
strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

  

 

W tym okienku widać ustawienie Under Current Protection dokonane poprzednio. 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 
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W tym okienku widać ustawienie Setting Value dokonane uprzednio. Nacisnąć przycisk plusa / 
strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

  

 

To okienko jest pierwszym okienkiem ustawień Configuration. 

Nacisnąć przycisk strzałki w lewo () lub przycisk strzałki w prawo (), aby powrócić do menu 
głównego. 

  

 

 

 
 

Uwaga: 
*** Użycie przycisku strzałki w lewo () lub przycisku strzałki w prawo () spowoduje powrót 

przekaźnika do menu głównego. 

 
 
2.3.7 MENU CT & VT RATIOS (przekładnie przekładników prądowych i napięciowych) 
 
2.3.7.1 Edycja ustawień 
 
 

 

Zabezpieczone hasłem okienko dla ustawień „CT AND VT RATIOS” tj. Phase CT Primary 
(strona pierwotna PP fazowego) i E/F CT Primary (strona pierwotna PP ziemnozw.). 
Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Wprowadzić uprzednio ustawione hasło za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub 

przycisku minusa / strzałki w prawo (- /). Ustawienie hasła mieści się w zakresie od 0000 do 9999. 

Hasło domyślne to „0000” 

Po edytowaniu hasła nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. 

Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić Phase CT Primary (strona pierwotna PP fazowego) w żądany sposób. Ustawienie 
mieści się w zakresie od 1 do 30000 w stopniach po 1. 
Po dokonaniu edycji żądanego Phase CT Primary nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie 

migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić E/F CT Primary (strona pierwotna PP ziemnozw.) w żądany sposób. Ustawienie 
mieści się w zakresie od 1 do 30000 w stopniach po 1. 
Po dokonaniu edycji żądanego E/F CT Primary nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

 

W tym okienku wyświetlone jest pierwsze ustawienie CT & VT RATIOS. Nacisnąć 
przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 
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Nacisnąć przycisk SET / strzałki w lewo (), aby ZAPISAĆ zmiany. Nacisnąć 
przycisk RESET, aby ANULOWAĆ zmiany. 

  

 

Naciśnięcie przycisku SET / strzałki w lewo () spowoduje ZAPISANIE zmian w przekaźniku i to 
okienko zamigocze przez chwilę. Sterowanie powróci do menu głównego. 

  

 

 

 
 

Uwaga: 
* Użytkownik może przewijać poprzednie ustawienia za pomocą przycisku plusa / strzałki 

w górę (+ /). 
 
** Jeżeli po dokonaniu edycji dowolnych podmenu w ustawieniu CT AND VT RATIOS 

naciśniemy przycisk SET / strzałki w lewo (), przekaźnik zażąda naciśnięcia przycisku SET 

w celu ZAPISANIA zmian lub przycisku RESET w celu ANULOWANIA zmian. 

 
 

2.3.7.2 Podgląd ustawień 
 
 

 

Nacisnąć przycisk strzałki w prawo (- /), aby podejrzeć ustawienia CT AND VT RATIOS. 

  

 

W tym okienku widać ustawienie Phase CT Primary dokonane uprzednio. Nacisnąć przycisk plusa 
/ strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

  

 

W tym okienku widać ustawienie Phase CT Secondary dokonane uprzednio. Nacisnąć przycisk 
plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

  

 

W tym okienku widać ustawienie E/F CT Primary dokonane uprzednio. Nacisnąć przycisk plusa / 
strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

  

 

W tym okienku widać ustawienie E/F CT Secondary dokonane uprzednio. Nacisnąć przycisk plusa 
/ strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

  

 

W tym okienku wyświetlone jest pierwsze ustawienie CT & VT RATIOS. 

Nacisnąć przycisk strzałki w lewo () lub przycisk strzałki w prawo (), aby powrócić do menu 
głównego. 
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Uwaga: 
*** Użycie przycisku strzałki w lewo () lub przycisku strzałki w prawo () 
spowoduje powrót przekaźnika do menu głównego. 

 
 
2.3.8 MENU RECORD CONTROL (kontrola rejestru) 
 
2.3.8.1 Edycja ustawień 
 
 

 

Zabezpieczone hasłem okienko dla ustawień „RECORD CONTROL” tj. Clear Events (kasuj 
zdarzenia), Clear Faults (kasuj zwarcia, Clear Dist Records (kasuj rejestr zakł.) oraz Clear Maint. 
(kasuj konserwację), Reset Thermal State (wyzeruj stan cieplny). 
Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Wprowadzić uprzednio ustawione hasło za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub 

przycisku minusa / strzałki w prawo (- /). Ustawienie hasła mieści się w zakresie od 0000 do 

9999. Hasło domyślne to „0000” 

Po edytowaniu hasła nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. 

Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić Clear Event Records (kasuj rejestry zdarzeń) w żądany sposób tj. Yes (tak) / No 
(nie). 
Po wybraniu żądanego Clear Events nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić Clear Fault Records (kasuj rejestry zwarć) w żądany sposób tj. Yes (tak) / No 
(nie). 
Po wybraniu żądanego Clear Faults nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić Clear Disturbance Records (kasuj rejestry zakłóceń) w żądany sposób tj. Yes 
(tak) / No (nie). 
Po wybraniu żądanego Clear Dist Rec nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić Clear Maintenance Records (kasuj rejestry konserwacji) w żądany sposób tj. 
Yes (tak) / No (nie). 
Po wybraniu żądanego Clear Maint nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić Thermal Reset (wyzeruj stan cieplny) w żądany sposób tj. Yes (tak) / No (nie). 

Po wybraniu żądanego Thermal Reset nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 
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W tym okienku wyświetlone jest pierwsze ustawienie Record Control. Nacisnąć przycisk strzałki 
w lewo (), na przekaźniku będzie widać, co następuje: 

  

 

Nacisnąć przycisk SET / strzałki w lewo (), aby ZAPISAĆ zmiany. Nacisnąć przycisk RESET, 
aby ANULOWAĆ zmiany. 

  

 

Naciśnięcie przycisku SET / strzałki w lewo () spowoduje ZAPISANIE zmian w przekaźniku i to 
okienko zamigocze przez chwilę. Sterowanie powróci do menu głównego. 

  

 

 

 
 

Uwaga: 
* Użytkownik może przewijać poprzednie ustawienia za pomocą przycisku plusa / strzałki 

w górę (+ /). 
** Jeżeli po dokonaniu edycji dowolnych podmenu w RECORD CONTROL naciśniemy przycisk 

SET / strzałki w lewo (), przekaźnik zażąda naciśnięcia przycisku SET w celu ZAPISANIA 

zmian lub przycisku RESET w celu ANULOWANIA zmian. 

 
 
2.3.9 MENU COMMUNICATION (komunikacja) 
 
2.3.9.1 Edycja ustawień 
 
 

 

Zabezpieczone hasłem okienko dla ustawień „COMMUNICATION” tj. RP1 Address (adres RP1), 
RP1 Baudrate (szybkość transmisji RP1), RP1 Parity (parzystość RP1) oraz RP1 Timesync. 
(synchronizacja czasu RP1). 
Nacisnąć przycisk strzałki w prawo (), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Wprowadzić uprzednio ustawione hasło za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub 

przycisku minusa / strzałki w prawo (- /). Ustawienie hasła mieści się w zakresie od 0000 do 9999. 

Hasło domyślne to „0000” 

Po edytowaniu hasła nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. 

Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić RP1 Address (adres RP1) w żądany sposób. Ustawienie mieści się w zakresie od 1 
do 247 w stopniach po 1. 
Po dokonaniu edycji żądanego RP1 Address nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić RP1 Baudrate (szybkość transmisji RP1) w żądany sposób. tj. 9600 / 14400 / 19200 / 
28800 / 38400 / 57600 
Po dokonaniu edycji żądanego RP1 Baudrate nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 
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Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić RP1 Parity (parzystość RP1) w żądany sposób tj. Even (parzyste) / Odd 
(nieparzyste) / None (brak). 
Po wybraniu żądanego RP1 Parity nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (- /) 
można ustawić RP1 Timesync (synchronizacja RP1) w żądany sposób tj. jako Enabled (załączona) 
lub Disabled (wyłączona). 
Po wybraniu żądanego RP1 Time sync nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

 

W tym okienku wyświetlone jest pierwsze ustawienie menu Communication. Nacisnąć 
przycisk strzałki w lewo (), na przekaźniku będzie widać, co następuje: 

  

 

Nacisnąć przycisk SET / strzałki w lewo (), aby ZAPISAĆ zmiany. Nacisnąć 
przycisk RESET, aby ANULOWAĆ zmiany. 

  

 

Naciśnięcie przycisku SET / strzałki w lewo () spowoduje ZAPISANIE zmian w przekaźniku i to 
okienko zamigocze przez chwilę. Sterowanie powróci do menu głównego. 

  

 

 

  

 
 

Uwaga: 
* Użytkownik może przewijać poprzednie ustawienia za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę 

(+ /). 
 
** Jeżeli po dokonaniu edycji dowolnych podmenu w ustawieniu COMMUNICATION naciśniemy 

przycisk SET / strzałki w lewo (), przekaźnik zażąda naciśnięcia przycisku SET w celu 
ZAPISANIA zmian lub przycisku RESET w celu ANULOWANIA zmian. 

 
 
2.3.9.2 Podgląd ustawień 
 
 

 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby podejrzeć ustawienie Communication. 

  

 

W tym okienku widać ustawienie RP1 Address dokonane poprzednio. Nacisnąć przycisk plusa / 
strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 
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W tym okienku widać ustawienie RP Baudrate dokonane uprzednio. Nacisnąć przycisk plusa / 
strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

  

 

W tym okienku widać ustawienie RP1 Parity dokonane poprzednio. 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

  

 

W tym okienku widać ustawienie RP1 Timesync dokonane poprzednio. Nacisnąć przycisk plusa / 
strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

  

 

W tym okienku wyświetlone jest pierwsze ustawienie menu Communication. 

Nacisnąć przycisk strzałki w lewo () lub przycisk strzałki w prawo (), aby powrócić do menu 
głównego. 

  

 

 

 
 

Uwaga: 
 
*** Użycie przycisku strzałki w lewo () lub przycisku strzałki w prawo () spowoduje powrót 

przekaźnika do menu głównego. 

 
 

2.3.10 MENU GROUP 1 (grupa 1) 
 
2.3.10.1 Edycja ustawień 

 
 

 

Zabezpieczone hasłem okienko dla ustawień „GROUP 1” tj. System Configuration (konfiguracja 
systemu), Over Current (nadprądowe), Earth Fault (ziemnozwarciowe), Thermal Overload 
(przeciążeniowe termiczne), Cold Load Pickup (uruchamianie ze stanu zimnego) oraz Under 
Current Protection (zabezpieczenie podprądowe). 
Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Wprowadzić uprzednio ustawione hasło za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub 

przycisku minusa / strzałki w prawo (- /). Ustawienie hasła mieści się w zakresie od 0000 do 

9999. Hasło domyślne to „0000” 

Po edytowaniu hasła nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. 

Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 
Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można przewijać menu ustawień funkcji zabezpieczenia i wyświetlać odpowiednio, co następuje. 

  

 

Zabezpieczone hasłem okienko dla ustawień „SYSTEM CONFIGURATION”. 
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Zabezpieczone hasłem okienko dla ustawień zabezpieczenia „OVERCURRENT” (nadprądowe). 

  

 

Zabezpieczone hasłem okienko dla ustawień zabezpieczenia „EARTH FAULT” 
(ziemnozwarciowe). 

  

 

Zabezpieczone hasłem okienko dla ustawień zabezpieczenia „THERMAL OVERLOAD” 
(przeciążeniowe termiczne). 

  

 

Zabezpieczone hasłem okienko dla ustawień zabezpieczenia „COLD LOAD PICKUP” 
(uruchamianie ze stanu zimnego). 

  

 

Zabezpieczone hasłem okienko dla ustawień zabezpieczenia „UNDERCURRENT” (podprądowe). 

 
 
2.3.11 GROUP 1 – PODMENU SYSTEM CONFIGURATION (konfiguracja systemu) 
 
2.3.11.1 Edycja ustawień (jeżeli wyłączono drugą harmoniczną) 
 
 

 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
wybrać menu ustawień System Configuration w Group 1. Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby 
przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (- /) 
można ustawić 2nd Harmonic (druga harmoniczna) w żądany sposób tj. jako Enable (załącz) lub 
Disable (wyłącz). 
Po wybraniu żądanego 2nd Harmonic (Disabled) nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. # 

Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk SET / strzałki w lewo (), aby ZAPISAĆ zmiany. Nacisnąć przycisk RESET, aby 
ANULOWAĆ zmiany. 

  

 

Naciśnięcie przycisku SET / strzałki w lewo () spowoduje ZAPISANIE zmian w przekaźniku i to 
okienko zamigocze przez chwilę. Sterowanie powróci do menu głównego. 

  

 

 

 
 
2.3.11.2 Edycja ustawień (jeżeli załączono drugą harmoniczną) 
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Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
wybrać menu ustawień System Configuration w Group 1. Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), 
aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (- /) 
można ustawić 2nd Harmonic (druga harmoniczna) w żądany sposób tj. jako Enable (załącz) lub 
Disable (wyłącz). 
Po wybraniu żądanego 2nd Harmonic (Enable) nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. # 

Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić 2nd Harmonic Threshold (próg drugiej harmonicznej) w żądany sposób. 
Ustawienie mieści się w zakresie od 005 do 070 w stopniach po 1. 
Po dokonaniu edycji żądanego 2nd Harmonic Threshold nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie 

migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić I>Lift 2H w żądany sposób. Ustawienie mieści się w zakresie od 4,00 do 32,00 *W 
stopniach po 1. 
Po dokonaniu edycji żądanego I> Lift 2H nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

W tym okienku wyświetlone jest pierwsze ustawienie menu System Configuration. Nacisnąć 
przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk SET / strzałki w lewo (), aby ZAPISAĆ zmiany. Nacisnąć przycisk RESET, 
aby ANULOWAĆ zmiany. 

  

 

Naciśnięcie przycisku SET / strzałki w lewo () spowoduje ZAPISANIE zmian w przekaźniku i to 
okienko zamigocze przez chwilę. Sterowanie powróci do menu głównego. 

  

 

 

 

Uwaga: 
# Jeżeli funkcję ustawiono jako enable (załącz), wówczas przekaźnik zezwoli na edytowanie 
ustawień w odpowiednich podmenu. Jeżeli funkcję ustawiono jako disable (wyłącz), wówczas 
przekaźnik nie zezwoli na edytowanie ustawień. 
* Użytkownik może przewijać poprzednie ustawienia za pomocą przycisku plusa / strzałki 
w górę (+ /). 
**  Jeżeli po dokonaniu edycji dowolnych podmenu w ustawieniu System Configuration 
naciśniemy przycisk SET / strzałki w lewo (), przekaźnik zażąda naciśnięcia przycisku SET 
 w celu ZAPISANIA zmian lub przycisku RESET w celu ANULOWANIA zmian. 
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2.3.12 GROUP 1 – PODMENU OVERCURRENT (nadprądowe) 
 
2.3.12.1 Edycja ustawień (jeżeli wyłączono funkcję I>1) 
 
 

 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
wybrać menu ustawień Over Current w Group 1. Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby 
przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić żądaną funkcję I>1 (wybór krzywych) tj. Disable (wyłącz) / US ST Inverse (US 
standardowa zależna) / US Inverse (US zależna) / IEEE E Inverse (IEEE bardzo silnie zależna) / 
IEEE V Inverse (IEEE silnie zależna) / IEEE M Inverse (IEEE umiarkowanie zależna) / UK LT 
Inverse (UK zależna z długim czasem zwłoki) / IEC E Inverse (IEC bardzo silnie zależna) / IEC V 
Inverse (IEC silnie zależna) / S Inverse (Standardowa zależna) (1,3 sek.) / IEC S Inverse (IEC 
standardowa zależna) oraz DT (czasowo niezależna). # 
Po wybraniu żądanej funkcji I>1 nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. 

Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

 

Nacisnąć przycisk SET / strzałki w lewo (), aby ZAPISAĆ zmiany. Nacisnąć przycisk RESET, 
aby ANULOWAĆ zmiany. 

  

 

Naciśnięcie przycisku SET / strzałki w lewo () spowoduje ZAPISANIE zmian w przekaźniku i to 
okienko zamigocze przez chwilę. Sterowanie powróci do menu głównego. 

  

 

 

 
 
2.3.12.2 Edycja ustawień (jeżeli funkcję I>1 wybrano dla krzywych IEC) 
 
 

 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
wybrać menu ustawień Over Current w Group 1. Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby 
przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić żądaną funkcję I>1 (wybór krzywych) tj. Disable (wyłącz) / US ST Inverse (US 
standardowa zależna) / US Inverse (US zależna) / IEEE E Inverse (IEEE bardzo silnie zależna) / 
IEEE V Inverse (IEEE silnie zależna) / IEEE M Inverse (IEEE umiarkowanie zależna) / UK LT 
Inverse (UK zależna z długim czasem zwłoki) / IEC E Inverse (IEC bardzo silnie zależna) / IEC V 
Inverse (IEC silnie zależna) / S Inverse (Standardowa zależna) (1,3 sek.) / IEC S Inverse (IEC 
standardowa zależna) oraz DT (czasowo niezależna).# 

Po wybraniu żądanej funkcji I>1 nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. 

Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić I>1 Current Setting (ustawienie prądu I>1) w żądany sposób. Ustawienie mieści 
się w zakresie od 0,20 do 2,50 w stopniach po 0,01. 
Po dokonaniu edycji żądanego I>1 Current Setting nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. 

** 
Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 
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Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić I>1 TMS (ustawienie mnożnika czasu I>1) w żądany sposób. Ustawienie mieści się 
w zakresie od 0,025 do 1,200 w stopniach po 0,005. 
Po dokonaniu edycji żądanego I>1 TMS nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić I>1 tRESET (czas wyzerowania zabezpieczenia I>1) w żądany sposób. Ustawienie 
mieści się w zakresie od 000,00 do 100,00 w stopniach po 0,01. 
Po dokonaniu edycji żądanego I>1 tRESET nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. 

**Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (- /) 
można ustawić funkcję I>1 2H Blocking (Blokowanie 2H I>1) w żądany sposób tj. jako Enable 
(załącz) lub Disable (wyłącz). 
Po wybraniu żądanego I>1 Blocking nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. **Nacisnąć 

przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

W tym okienku wyświetlone jest pierwsze ustawienie menu Over Current. Nacisnąć przycisk strzałki 
w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk SET / strzałki w lewo (), aby ZAPISAĆ zmiany. Nacisnąć przycisk RESET, 
aby ANULOWAĆ zmiany. 

  

 

Naciśnięcie przycisku SET / strzałki w lewo () spowoduje ZAPISANIE zmian w przekaźniku i to 
okienko zamigocze przez chwilę. Sterowanie powróci do menu głównego. 

  

 

 

 
 

Uwaga: 
# Jeżeli funkcję ustawiono jako enable (załącz), wówczas przekaźnik zezwoli na 
edytowanie ustawień w odpowiednich podmenu. Jeżeli funkcję ustawiono jako disable 
(wyłącz), wówczas przekaźnik nie zezwoli na edytowanie ustawień w podmenu i 
obejdzie funkcję zabezpieczenia. 
* Użytkownik może przewijać poprzednie ustawienia za pomocą przycisku plusa / 
strzałki w górę (+ /). 
** Jeżeli po dokonaniu edycji dowolnych podmenu w ustawieniu Over Current 
naciśniemy przycisk SET / strzałki w lewo (), przekaźnik zażąda naciśnięcia przycisku 
SET w celu ZAPISANIA zmian lub przycisku RESET w celu ANULOWANIA zmian. 
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2.3.12.3 Edycja ustawień (jeżeli funkcję I>1 wybrano dla krzywych IEEE) 
 
 

 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
wybrać menu ustawień Over Current w Group 1. Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby 
przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić żądaną funkcję I>1 (wybór krzywych) tj. Disable (wyłącz) / US ST Inverse (US 
standardowa zależna) / US Inverse (US zależna) / IEEE E Inverse (IEEE bardzo silnie zależna) / 
IEEE V Inverse (IEEE silnie zależna) / IEEE M Inverse (IEEE umiarkowanie zależna) / UK LT 
Inverse (UK zależna z długim czasem zwłoki) / IEC E Inverse (IEC bardzo silnie zależna) / IEC V 
Inverse (IEC silnie zależna) / S Inverse (Standardowa zależna) (1,3 sek.) / IEC S Inverse (IEC 
standardowa zależna) oraz DT (czasowo niezależna).# 
Po wybraniu żądanej funkcji I>1 nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. 

Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić I>1 Current Setting (ustawienie prądu I>1) w żądany sposób. Ustawienie mieści 
się w zakresie od 0,20 do 2,50 w stopniach po 0,01. 
Po dokonaniu edycji żądanego I>1 Current Setting nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. 

** 
Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić I>1 Time Dial (czas nastawiony I>1) w żądany sposób. Ustawienie mieści się w 
zakresie od 000,01 do 100,00 w stopniach po 0,01. 
Po dokonaniu edycji żądanego I>1 Time Dial nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (- 
/) można ustawić I>1 tRESET (czas wyzerowania zabezpieczenia I>1) w żądany sposób. 
Ustawienie mieści się w zakresie od 
000,00 do 100,00, w stopniach po 0,01. 
Po dokonaniu edycji żądanego I>1 tRESET nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. 

**Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, wartość tekstowa zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (- /) 
można ustawić funkcję I>1 2H Blocking (Blokowanie 2H I>1) w żądany sposób tj. jako Enable 
(załącz) lub Disable (wyłącz). 
Po wybraniu żądanego I>1 Blocking nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. **Nacisnąć 

przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

W tym okienku wyświetlone jest pierwsze ustawienie menu Over Current. Nacisnąć przycisk 
strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk SET / strzałki w lewo (), aby ZAPISAĆ zmiany. Nacisnąć przycisk RESET, 
aby ANULOWAĆ zmiany. 
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Naciśnięcie przycisku SET / strzałki w lewo () spowoduje ZAPISANIE zmian w przekaźniku i to 
okienko zamigocze przez chwilę. Sterowanie powróci do menu głównego. 

  

 

 

 
 

Uwaga: 
# Jeżeli funkcję ustawiono jako enable (załącz), wówczas przekaźnik zezwoli na 
edytowanie ustawień w odpowiednich podmenu. Jeżeli funkcję ustawiono jako disable 
(wyłącz), wówczas przekaźnik nie zezwoli na edytowanie ustawień w podmenu i 
obejdzie funkcję zabezpieczenia. 
* Użytkownik może przewijać poprzednie ustawienia za pomocą przycisku plusa / 
strzałki w górę (+ /). 
** Jeżeli po dokonaniu edycji dowolnych podmenu w ustawieniu Over Current 
naciśniemy przycisk SET / strzałki w lewo (), przekaźnik zażąda naciśnięcia przycisku 

SET w celu ZAPISANIA zmian lub przycisku RESET w celu ANULOWANIA zmian. 

 
 
2.3.12.4 Edycja ustawień (jeżeli funkcję I>1 wybrano dla DT tj. charakterystyki czasowo 

niezależnej) 
 
 

 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
wybrać menu ustawień Over Current w Group 1. Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby 
przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić żądaną funkcję I>1 (wybór krzywych) tj. Disable (wyłącz) / US ST Inverse (US 
standardowa zależna) / US Inverse (US zależna) / IEEE E Inverse (IEEE bardzo silnie zależna) / 
IEEE V Inverse (IEEE silnie zależna) / IEEE M Inverse (IEEE umiarkowanie zależna) / UK LT 
Inverse (UK zależna z długim czasem zwłoki) / IEC E Inverse (IEC bardzo silnie zależna) / IEC V 
Inverse (IEC silnie zależna) / S Inverse (Standardowa zależna) (1,3 sek.) / IEC S Inverse (IEC 
standardowa zależna) oraz DT (czasowo niezależna). # 
Po wybraniu żądanej funkcji I>1 nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. 

Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić I>1 Current Setting (ustawienie prądu I>1) w żądany sposób. 
Zakres ustawienia DT dla ustawienia prądu I>1 Current setting oraz I>2 Current setting wynosi od 

0,20 do 35,00 w stopniach po 0,01 a ustawienia DT dla ustawienia prądu I>3 Current setting 

wynosi od 01,00 do 35,00 w stopniach po 0,01 
Po dokonaniu edycji żądanego I>1 Current Setting nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. 

** 
Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić I>1 Time Delay (czas zwłoki I>1) w żądany sposób. Ustawienie mieści się w 
zakresie od 000,00 do 100,00 w stopniach po 0,01. 
Po dokonaniu edycji żądanego I>1 Time Delay nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 
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Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (- /) 
można ustawić I>1 tRESET (czas wyzerowania zabezpieczenia I>1) w żądany sposób. Ustawienie 
mieści się w zakresie od 000,00 do 100,00 w stopniach po 0,01. 
Po dokonaniu edycji żądanego I>1 tRESET nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (- /) 
można ustawić funkcję I>1 2H Blocking (Blokowanie 2H I>1) w żądany sposób tj. jako Enable 
(załącz) lub Disable (wyłącz). 
Po wybraniu żądanego I>1 Blocking nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

W tym okienku wyświetlone jest pierwsze ustawienie menu Over Current. Nacisnąć przycisk 
strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk SET / strzałki w lewo (), aby ZAPISAĆ zmiany. Nacisnąć przycisk RESET, 
aby ANULOWAĆ zmiany. 

  

 

Naciśnięcie przycisku SET / strzałki w lewo () spowoduje ZAPISANIE zmian w przekaźniku i to 
okienko zamigocze przez chwilę. Sterowanie powróci do menu głównego. 

  

 

 

 
 

Uwaga: 
# Jeżeli funkcję ustawiono jako enable (załącz), wówczas przekaźnik zezwoli na 
edytowanie ustawień w odpowiednich podmenu. Jeżeli funkcję ustawiono jako disable 
(wyłącz), wówczas przekaźnik nie zezwoli na edytowanie ustawień w podmenu i 
obejdzie funkcję zabezpieczenia. 
* Użytkownik może przewijać poprzednie ustawienia za pomocą przycisku plusa / 
strzałki w górę (+ /). 
** Jeżeli po dokonaniu edycji dowolnych podmenu w ustawieniu Over Current 
naciśniemy przycisk SET / strzałki w lewo (), przekaźnik zażąda naciśnięcia przycisku 
SET w celu ZAPISANIA zmian lub przycisku RESET w celu ANULOWANIA zmian. 

Uwaga: 
Ustawienia funkcji I>2 oraz funkcji I>3 należy ustawić w podobny sposób, jak 
w przypadku funkcji I>1. 

 

 
 
2.3.13 GROUP 1 - PODMENU EARTH FAULT (ziemnozwarciowe) 
 
2.3.13.1 Edycja ustawień (jeżeli wyłączono funkcję IN>1) 
 
 

 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
wybrać menu ustawień Earth Fault w Group 1. Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść 
do następnej opcji. 
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Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić żądaną funkcję IN>1 (wybór krzywych) tj. Disable (wyłącz) / US ST Inverse (US 
standardowa zależna) / US Inverse (US zależna) / IEEE E Inverse (IEEE bardzo silnie zależna) / 
IEEE V Inverse (IEEE silnie zależna) / IEEE M Inverse (IEEE umiarkowanie zależna) / UK LT 
Inverse (UK zależna z długim czasem zwłoki) / IEC E Inverse (IEC bardzo silnie zależna) / IEC V 
Inverse (IEC silnie zależna) / S Inverse (Standardowa zależna) (1,3 sek.) / IEC S Inverse (IEC 
standardowa zależna) oraz DT (czasowo niezależna).# # 
Po wybraniu żądanej funkcji IN>1 nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. 

Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk SET / strzałki w lewo (), aby ZAPISAĆ zmiany. Nacisnąć przycisk RESET, 
aby ANULOWAĆ zmiany. 

  

 

Naciśnięcie przycisku SET / strzałki w lewo () spowoduje ZAPISANIE zmian w przekaźniku i to 
okienko zamigocze przez chwilę. Sterowanie powróci do menu głównego. 

  

 

 

 
 

Uwaga: 
# Jeżeli funkcję ustawiono jako enable (załącz), wówczas przekaźnik zezwoli na 
edytowanie ustawień w odpowiednich podmenu. Jeżeli funkcję ustawiono jako disable 
(wyłącz), wówczas przekaźnik nie zezwoli na edytowanie ustawień w podmenu i 
obejdzie funkcję zabezpieczenia. 

 
 
2.3.13.2 Edycja ustawień (jeżeli funkcję IN>1 wybrano dla krzywych IEC) 
 
 

 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
wybrać menu ustawień Earth Fault w Group 1. Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść 
do następnej opcji. 
 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić żądaną funkcję IN>1 (wybór krzywych) tj. Disable (wyłącz) / US ST Inverse (US 
standardowa zależna) / US Inverse (US zależna) / IEEE E Inverse (IEEE bardzo silnie zależna) / 
IEEE V Inverse (IEEE silnie zależna) / IEEE M Inverse (IEEE umiarkowanie zależna) / UK LT 
Inverse (UK zależna z długim czasem zwłoki) / IEC E Inverse (IEC bardzo silnie zależna) / IEC V 
Inverse (IEC silnie zależna) / S Inverse (Standardowa zależna) (1,3 sek.) / IEC S Inverse 1 (IEC 
standardowa zależna 1) oraz DT (czasowo niezależna).# # 
Po wybraniu żądanej funkcji IN>1 nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić IN>1 Current Setting (ustawienie prądu IN>1) w żądany sposób. Ustawienie 
mieści się w zakresie od 0,10 do 2,50 w stopniach po 0,01. 
Po dokonaniu edycji żądanego IN>1 Current Setting nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie 

migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 
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Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić IN>1 TMS (ustawienie mnożnika czasu IN>1) w żądany sposób. Ustawienie mieści 
się w zakresie od 0,025 do 1,200 w stopniach po 0,005. 
Po dokonaniu edycji żądanego IN>1 TMS nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić IN>1 tRESET (czas wyzerowania zabezpieczenia IN>1) w żądany sposób. 
Ustawienie mieści się w zakresie od 000,00 do 100,00 w stopniach po 0,01. 
Po dokonaniu edycji żądanego IN>1 tRESET nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

 

Nacisnąć przycisk Edit, wartość tekstowa zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (- /) 
można ustawić funkcję IN>1 2H Blocking (Blokowanie 2H IN>1) w żądany sposób tj. jako Enable 
(załącz) lub Disable (wyłącz). 
Po wybraniu żądanego IN>1 Blocking nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

 

W tym okienku wyświetlone jest pierwsze ustawienie menu Earth Fault. Nacisnąć przycisk strzałki 
w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk SET / strzałki w lewo (), aby ZAPISAĆ zmiany. Nacisnąć przycisk RESET, 
aby ANULOWAĆ zmiany. 

  

 

Naciśnięcie przycisku SET / strzałki w lewo () spowoduje ZAPISANIE zmian w przekaźniku i to 
okienko zamigocze przez chwilę. Sterowanie powróci do menu głównego. 

  

 

 

 
 

Uwaga: 
# Jeżeli funkcję ustawiono jako enable (załącz), wówczas przekaźnik zezwoli na 
edytowanie ustawień w odpowiednich podmenu. Jeżeli funkcję ustawiono jako disable 
(wyłącz), wówczas przekaźnik nie zezwoli na edytowanie ustawień w podmenu i 
obejdzie funkcję zabezpieczenia. 
* Użytkownik może przewijać poprzednie ustawienia za pomocą przycisku plusa / 
strzałki w górę (+ /). 
**   Jeżeli po dokonaniu edycji dowolnych podmenu w ustawieniu Earth Fault naciśniemy 
przycisk SET / strzałki w lewo (), przekaźnik zażąda naciśnięcia przycisku SET w celu 

ZAPISANIA zmian lub przycisku RESET w celu ANULOWANIA zmian. 
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2.3.13.3 Edycja ustawień (jeżeli funkcję IN>1 wybrano dla krzywych IEEE) 
 
 

 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
wybrać menu ustawień Earth Fault w Group 1. Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść 
do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić żądaną funkcję IN>1 (wybór krzywych) tj. Disable (wyłącz) / US ST Inverse (US 
standardowa zależna) / US Inverse (US zależna) / IEEE E Inverse (IEEE bardzo silnie zależna) / 
IEEE V Inverse (IEEE silnie zależna) / IEEE M Inverse (IEEE umiarkowanie zależna) / UK LT 
Inverse (UK zależna z długim czasem zwłoki) / IEC E Inverse (IEC bardzo silnie zależna) / IEC V 
Inverse (IEC silnie zależna) / S Inverse (Standardowa zależna) (1,3 sek.) / IEC S Inverse (IEC 
standardowa zależna) oraz DT (czasowo niezależna).# # 
Po wybraniu żądanej funkcji IN>1 nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. 

Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić IN>1 Current Setting (ustawienie prądu IN>1) w żądany sposób. Ustawienie 
mieści się w zakresie od 0,10 do 2,50 w stopniach po 0,01. 
Po dokonaniu edycji żądanego IN>1 Current Setting nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie 

migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić IN>1 Time Dial (czas nastawiony IN>1) w żądany sposób. Ustawienie mieści się w 
zakresie od 000,01 do 100,00 w stopniach po 0,01. 
Po dokonaniu edycji żądanego IN>1 Time Dial nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić IN>1 tRESET (czas wyzerowania zabezpieczenia IN>1) w żądany sposób. 
Ustawienie mieści się w zakresie od 000,00 do 100,00 w stopniach po 0,01. 

Po dokonaniu edycji żądanego IN>1 tRESET nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (- /) 
można ustawić funkcję IN>1 2H Blocking (Blokowanie 2H IN>1) w żądany sposób tj. jako Enable 
(załącz) lub Disable (wyłącz). 
Po wybraniu żądanego IN>1 Blocking nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

W tym okienku wyświetlone jest pierwsze ustawienie menu Earth Fault. Nacisnąć przycisk strzałki 
w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

 
Nacisnąć przycisk SET / strzałki w lewo (), aby ZAPISAĆ zmiany. Nacisnąć przycisk RESET, 
aby ANULOWAĆ zmiany. 

  

 

Naciśnięcie przycisku SET / strzałki w lewo () spowoduje ZAPISANIE zmian w przekaźniku i to 
okienko zamigocze przez chwilę. Sterowanie powróci do menu głównego. 
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Uwaga: 
# Jeżeli funkcję ustawiono jako enable (załącz), wówczas przekaźnik zezwoli na 
edytowanie ustawień w odpowiednich podmenu. Jeżeli funkcję ustawiono jako disable 
(wyłącz), wówczas przekaźnik nie zezwoli na edytowanie ustawień w podmenu i 
obejdzie funkcję zabezpieczenia. 
* Użytkownik może przewijać poprzednie ustawienia za pomocą przycisku plusa / 
strzałki w górę (+ /). 
**   Jeżeli po dokonaniu edycji dowolnych podmenu w ustawieniu Earth Fault naciśniemy 
przycisk SET / strzałki w lewo (), przekaźnik zażąda naciśnięcia przycisku SET w celu 
ZAPISANIA zmian lub przycisku RESET w celu ANULOWANIA zmian. 

 
 
2.3.13.4 Edycja ustawień (jeżeli funkcję IN>1 wybrano dla DT tj. charakterystyki czasowo 

niezależnej) 
 
 

 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
wybrać menu ustawień Earth Fault w Group 1. Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby 
przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić żądaną funkcję IN>1 (wybór krzywych) tj. Disable (wyłącz) / US ST Inverse (US 
standardowa zależna) / US Inverse (US zależna) / IEEE E Inverse (IEEE bardzo silnie zależna) / 
IEEE V Inverse (IEEE silnie zależna) / IEEE M Inverse (IEEE umiarkowanie zależna) / UK LT 
Inverse (UK zależna z długim czasem zwłoki) / IEC E Inverse (IEC bardzo silnie zależna) / IEC V 
Inverse (IEC silnie zależna) / S Inverse (Standardowa zależna) (1,3 sek.) / IEC S Inverse (IEC 
standardowa zależna) oraz DT (czasowo niezależna).# # 
Po wybraniu żądanej funkcji IN>1 nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. 

Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić IN>1 Current Setting (ustawienie prądu IN>1) w żądany sposób. 
Zakres ustawienia DT dla ustawienia prądu IN>1 Current setting oraz IN>2 Current setting 

wynosi od 0,10 do 35,00 w stopniach po 0,01 a ustawienia DT dla ustawienia prądu IN>3 Current 

setting wynosi od 01,00 do 35,00 w stopniach po 0,01 
Po dokonaniu edycji żądanego IN>1 Current Setting nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie 

migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić IN>1 Time Delay (czas zwłoki IN>1) w żądany sposób. Ustawienie mieści się w 
zakresie od 000,00 do 200,00 w stopniach po 0,01. 
Po dokonaniu edycji żądanego IN>1 Time Delay nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. 

** 
Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić IN>1 tRESET (czas wyzerowania zabezpieczenia IN>1) w żądany sposób. 
Ustawienie mieści się w zakresie od 000,00 do 100,00 w stopniach po 0,01. 
Po dokonaniu edycji żądanego IN>1 tRESET nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 
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Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (- 
/) można ustawić funkcję IN>1 2H Blocking (Blokowanie 2H IN>1) w żądany sposób tj. jako 
Enable (załącz) lub Disable (wyłącz). 
Po wybraniu żądanego IN>1 Blocking nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

W tym okienku wyświetlone jest pierwsze ustawienie menu Earth Fault. Nacisnąć przycisk 
strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk SET / strzałki w lewo (), aby ZAPISAĆ zmiany. Nacisnąć przycisk RESET, 
aby ANULOWAĆ zmiany. 

  

 

Naciśnięcie przycisku SET / strzałki w lewo () spowoduje ZAPISANIE zmian w przekaźniku i to 
okienko zamigocze przez chwilę. Sterowanie powróci do menu głównego. 

  

 

 

 
 

Uwaga: 
# Jeżeli funkcję ustawiono jako enable (załącz), wówczas przekaźnik zezwoli na 
edytowanie ustawień w odpowiednich podmenu. Jeżeli funkcję ustawiono jako disable 
(wyłącz), wówczas przekaźnik nie zezwoli na edytowanie ustawień w podmenu i 
obejdzie funkcję zabezpieczenia. 
* Użytkownik może przewijać poprzednie ustawienia za pomocą przycisku plusa / 
strzałki w górę (+ /). 
** Jeżeli po dokonaniu edycji dowolnych podmenu w ustawieniu Earth Fault 
naciśniemy przycisk SET / strzałki w lewo (), przekaźnik zażąda naciśnięcia przycisku 
SET w celu ZAPISANIA zmian lub przycisku RESET w celu ANULOWANIA zmian. 
 

Uwaga: 
Ustawienia funkcji IN>2 oraz funkcji IN>3 należy ustawić w podobny sposób, jak  

w przypadku funkcji IN>1. 

 
 
2.3.14 GROUP 1 - PODMENU THERMAL OVERLOAD (przeciążeniowe termiczne) 
 
 
2.3.14.1 Edycja ustawień (jeżeli wyłączono funkcję zabezpieczenia przeciążeniowego 

termicznego) 
 
 

 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
wybrać menu ustawień Thermal Overload w Group 1. Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby 
przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (- /) 
można ustawić Characteristic (charakterystyka) w żądany sposób tj. jako Single (pojedyncza) / 
Disable (wyłącz). # 
Po wybraniu żądanej charakterystyki nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. 
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Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk SET / strzałki w lewo (), aby ZAPISAĆ zmiany. Nacisnąć 
przycisk RESET, aby ANULOWAĆ zmiany. 

  

 

Naciśnięcie przycisku SET / strzałki w lewo () spowoduje ZAPISANIE zmian w przekaźniku i to 
okienko zamigocze przez chwilę. Sterowanie powróci do menu głównego. 

  

 

 

 
 

Uwaga: 
# Jeżeli funkcję ustawiono jako enable (załącz), wówczas przekaźnik zezwoli na 
edytowanie ustawień w odpowiednich podmenu. Jeżeli funkcję ustawiono jako disable 
(wyłącz), wówczas przekaźnik nie zezwoli na edytowanie ustawień w podmenu i 
obejdzie funkcję zabezpieczenia. 
* Użytkownik może przewijać poprzednie ustawienia za pomocą przycisku plusa / 
strzałki w górę (+ /). 
** Jeżeli po dokonaniu edycji dowolnych podmenu w ustawieniu Thermal Overload 
naciśniemy przycisk SET / strzałki w lewo (), przekaźnik zażąda naciśnięcia przycisku 

SET w celu ZAPISANIA zmian lub przycisku RESET w celu ANULOWANIA zmian. 

 
 
2.3.14.2 Edycja ustawień (jeżeli funkcja zabezpieczenia przeciążeniowego termicznego jest 

Single (pojedyncza)) 
 
 

 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
wybrać menu ustawień Thermal Overload w Group 1. Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby 
przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (- /) 
można ustawić Characteristic (charakterystyka) w żądany sposób tj. jako Single (pojedyncza) / 
Disable (wyłącz). # 
Po wybraniu żądanej charakterystyki nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. 

Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. * 

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić Thermal Trip (wyzwalanie cieplne) w żądany sposób. Ustawienie mieści się w 
zakresie od 0,10 do 4,00 w stopniach po 0,01. 
Po dokonaniu edycji żądanego Thermal Trip nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić Thermal Alarm (alarm termiczny) w żądany sposób. Ustawienie mieści się w 
zakresie od 050 do 100 w stopniach po 1. 
Po dokonaniu edycji żądanego Thermal Alarm nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 
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Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić żądany Time Constant 1 (stała czasowa 1). Ustawienie mieści się w zakresie od 
001 do 200 w stopniach po 1. 
Po dokonaniu edycji żądanego Time Constant 1 nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić żądany K Constant 1 (stała K). Ustawienie mieści się w zakresie od 1,00 do 1,50 w 
stopniach po 0,01. 
Po dokonaniu edycji żądanego K Constant nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

W tym okienku wyświetlone jest pierwsze ustawienie menu Thermal Overload. Nacisnąć przycisk 
strzałki w lewo (), na przekaźniku będzie widać, co następuje: 

  

 

Nacisnąć przycisk SET / strzałki w lewo (), aby ZAPISAĆ zmiany. Nacisnąć przycisk RESET, 
aby ANULOWAĆ zmiany. 

  

 

Naciśnięcie przycisku SET / strzałki w lewo () spowoduje ZAPISANIE zmian w przekaźniku i to 
okienko zamigocze przez chwilę. Sterowanie powróci do menu głównego. 

  

 

 

 
 

Uwaga: 
# Jeżeli funkcję ustawiono jako enabled (załączona), wówczas przekaźnik zezwoli 
na edytowanie ustawień w odpowiednich podmenu. Jeżeli funkcję ustawiono jako 
disabled (wyłączona), wówczas przekaźnik nie zezwoli na edytowanie ustawień w 
podmenu i obejdzie funkcję zabezpieczenia. 
* Użytkownik może przewijać poprzednie ustawienia za pomocą przycisku plusa / 
strzałki w górę (+ /). 
** Jeżeli po dokonaniu edycji dowolnych podmenu w ustawieniu Thermal Overload 
naciśniemy przycisk SET / strzałki w lewo (), przekaźnik zażąda naciśnięcia przycisku 

SET w celu ZAPISANIA zmian lub przycisku RESET w celu ANULOWANIA zmian. 
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2.3.15 GROUP 1 - PODMENU COLD LOAD PICKUP (uruchamianie ze stanu zimnego) 
 
2.3.15.1 Edycja ustawień (menu zabezpieczenia) 
 
 

 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
wybrać menu ustawień Cold Load Pickups w Group 1. Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby 
przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić żądany tcold Time Delay (czas zwłoki tcold). Ustawienie mieści się w zakresie od 
00000 do 14400 w stopniach po 1. 
Po dokonaniu edycji żądanego tcold Time Delay nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić żądany tclp Time Delay (czas zwłoki tclp). Ustawienie mieści się w zakresie od 
00000 do 14400 w stopniach po 1. 
Po dokonaniu edycji żądanego tclp Time Delay nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić żądany I>1 Status (status I>1) tj. Enable (załącz) / Block (blok). # 
Po wybraniu żądanego I>1 Status nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić żądany I>2 Status (status I>2) tj. Enable (załącz) / Block (blok). # 
Po wybraniu żądanego I>2 Status nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić żądany I>3 Status (status I>3) tj. Enable (załącz) / Block (blok). # 
Po wybraniu żądanego I>1 Status nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. 

Nacisnąć przycisk zmniejszania / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić żądany IN>1 Status (status IN>1) tj. Enable (załącz) / Block (blok). # 

Po wybraniu żądanego I>1 Status nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić żądany IN>2 Status (status IN>2) tj. Enable (załącz) / Block (blok). # 
Po wybraniu żądanego I>1 Status nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić żądany IN>3 Status (status IN>3) tj. Enable (załącz) / Block (blok). # 
Po wybraniu żądanego I>1 Status nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. 
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Nacisnąć przycisk SET / strzałki w lewo (), aby ZAPISAĆ zmiany. Nacisnąć przycisk RESET, 
aby ANULOWAĆ zmiany. 

  

 

Naciśnięcie przycisku SET / strzałki w lewo () spowoduje ZAPISANIE zmian w przekaźniku i to 
okienko zamigocze przez chwilę. Sterowanie powróci do menu głównego. 

  

 

 

 
 

Uwaga: 
# Jeżeli funkcję ustawiono jako enabled (załączona), wówczas przekaźnik zezwoli 
na edytowanie ustawień w odpowiednich podmenu. Jeżeli funkcję ustawiono jako 
disabled (wyłączona), wówczas przekaźnik nie zezwoli na edytowanie ustawień w 
podmenu i obejdzie funkcję zabezpieczenia. 
* Użytkownik może przewijać poprzednie ustawienia za pomocą przycisku plusa / 
strzałki w górę (+ /). 
** Jeżeli po dokonaniu edycji dowolnych podmenu w ustawieniu Cold Load Pickup 
naciśniemy przycisk SET / strzałki w lewo (), przekaźnik zażąda naciśnięcia przycisku 
SET w celu ZAPISANIA zmian lub przycisku RESET w celu ANULOWANIA zmian. 

 
 

Uwaga: 
Ustawienia ( I>1, I>2, I>3, IN>1, IN>2 i IN>3), które mają zostać załączone w funkcji 
OVERCURRENT i EARTH FAULT w ustawieniu Grupy, tylko te ustawienia są widoczne 
w COLD LOAD PICKUP. 

 
 
2.3.15.2 Edycja ustawień (dla I>1, wybrano krzywe IEC lub IEEE) 
 
 

 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
wybrać menu ustawień Cold Load Pickup w Group 1. Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby 
przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić żądany tcold Time Delay (czas zwłoki tcold) w żądany sposób. Ustawienie mieści 
się w zakresie od 00000 do 14400 w stopniach po 1. 
Po dokonaniu edycji żądanego tcold Time Delay nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić żądany tclp Time Delay (czas zwłoki tclp). Ustawienie mieści się w zakresie od 
00000 do 14400 w stopniach po 1. 
Po dokonaniu edycji żądanego tclp Time Delay nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. 
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Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić żądany I>1 Status (status I>1) tj. Enable (załącz) / Block (blok). # 
Po wybraniu żądanego I>1 Status nacisnąć przycisk Edit, wybieralny tekst przestanie migać. 

Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić I>1 Current Set (ustawienie prądu I>1) w żądany sposób. Ustawienie mieści się w 
zakresie od 0,20 do 4,00 w stopniach po 0,01. 
Po dokonaniu edycji żądanego I>1 Current Set nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać**. 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 
  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić I>1 TMS (ustawienie mnożnika czasu I>1) w żądany sposób. Ustawienie mieści się 
w zakresie od 0,025 do 1,200 w stopniach po 0,005. 
Po dokonaniu edycji żądanego I>1 TMS nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

W tym okienku wyświetlone jest pierwsze ustawienie I>1 Current Set w ustawieniu Cold Load 

Pickup. 
Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk SET / strzałki w lewo (), aby ZAPISAĆ zmiany. Nacisnąć przycisk RESET, 
aby ANULOWAĆ zmiany. 

  

 

Naciśnięcie przycisku SET / strzałki w lewo () spowoduje ZAPISANIE zmian w przekaźniku i to 
okienko zamigocze przez chwilę. Sterowanie powróci do menu głównego. 

  

 

 

 
 

Uwaga: 
# Jeżeli funkcję ustawiono jako enabled (załączona), wówczas przekaźnik zezwoli 
na edytowanie ustawień w odpowiednich podmenu. Jeżeli funkcję ustawiono jako 
disabled (wyłączona), wówczas przekaźnik nie zezwoli na edytowanie ustawień w 
podmenu i obejdzie funkcję zabezpieczenia. 
* Użytkownik może przewijać poprzednie ustawienia za pomocą przycisku plusa / 
strzałki w górę (+ /). 
** Jeżeli po dokonaniu edycji dowolnych podmenu w ustawieniu Cold Load Pickup 
naciśniemy przycisk SET / strzałki w lewo (), przekaźnik zażąda naciśnięcia przycisku 
SET w celu ZAPISANIA zmian lub przycisku RESET w celu ANULOWANIA zmian. 

 
 
2.3.15.3 Edycja ustawień (dla I>1, wybrano DT tj. charakterystykę czasowo niezależną) 
 
 

 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
wybrać menu ustawień Cold Load Pickup w Group 1. Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby 
przejść do następnej opcji. 
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Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić żądany tcold Time Delay (czas zwłoki tcold) w żądany sposób. Ustawienie mieści się 
w zakresie od 00000 do 14400 w stopniach po 1. 
Po dokonaniu edycji żądanego tcold Time Delay nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie 

migać. 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić żądany tclp Time Delay (czas zwłoki tclp). Ustawienie mieści się w zakresie od 
00000 do 14400 w stopniach po 1. 
Po dokonaniu edycji żądanego tclp Time Delay nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić żądany I>1 Status (status I>1) tj. Enable (załącz) / Block (blok). # 

Po wybraniu żądanego I>1 Status nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. 

Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić I>1 Current Set (ustawienie prądu I>1) w żądany sposób. Ustawienie mieści się w 
zakresie od 
0,20 do 4,00 w stopniach po 0,01. 
Po dokonaniu edycji żądanego I>1 Current Set nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać**. 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić I>1 Time Delay (czas zwłoki I>1) w żądany sposób. Ustawienie mieści się w zakresie 
od 000,00 do 100,00 w stopniach po 0,01. 
Po dokonaniu edycji żądanego I>1 Time Delay nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

W tym okienku wyświetlone jest pierwsze ustawienie I>1 Current Set w ustawieniu Cold Load 

Pickup. 
Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk SET / strzałki w lewo (), aby ZAPISAĆ zmiany. Nacisnąć 
przycisk RESET, aby ANULOWAĆ zmiany. 

  

 

Naciśnięcie przycisku SET / strzałki w lewo () spowoduje ZAPISANIE zmian w przekaźniku i to 
okienko zamigocze przez chwilę. Sterowanie powróci do menu głównego. 
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Uwaga: 
Jeżeli funkcję ustawiono jako enabled (załączona), wówczas przekaźnik zezwoli na 
edytowanie ustawień w odpowiednich podmenu. Jeżeli funkcję ustawiono jako disabled 
(wyłączona), wówczas przekaźnik nie zezwoli na edytowanie ustawień w podmenu i 
obejdzie funkcję zabezpieczenia. 
* Użytkownik może przewijać poprzednie ustawienia za pomocą przycisku plusa / 
strzałki w górę (+ /). 
** Jeżeli po dokonaniu edycji dowolnych podmenu w ustawieniu Cold Load Pickup 
naciśniemy przycisk SET / strzałki w lewo (), przekaźnik zażąda naciśnięcia przycisku 

SET w celu ZAPISANIA zmian lub przycisku RESET w celu ANULOWANIA zmian. 

 
 

Uwaga: 
Ustawienia funkcji I>2, funkcji I>3, funkcji IN>1, funkcji IN>2 oraz funkcji IN>3 należy 
ustawić podobnie, jak w przypadku funkcji I>1. 

 
 

2.3.16 GROUP 1 - PODMENU Under Current Protection (zabezpieczenie 

podprądowe) 

 
2.3.16.1 Edycja ustawień (jeżeli I< Status ustawiono jako wyłączone) 

 
 

 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
wybrać menu ustawień Under Current w Group 1. Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby 
przejść do następnej opcji. 
 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić żądany I<1 Status (status I<1) tj. Enable (załącz) / Disable (wyłącz) # 
Po wybraniu żądanego I< Status (Disable) nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. 

Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk SET / strzałki w lewo (), aby ZAPISAĆ zmiany. Nacisnąć 
przycisk RESET, aby ANULOWAĆ zmiany. 

  

 

Naciśnięcie przycisku SET / strzałki w lewo () spowoduje ZAPISANIE zmian w przekaźniku i 
to okienko zamigocze przez chwilę. Sterowanie powróci do menu głównego. 

  

 

 

 
 



5 Konfiguracja P50 Agile P15D 
 
 

5-46 P15D/EN TM/B 
 

Uwaga: 
#  Jeżeli funkcję ustawiono jako enable (załącz), wówczas przekaźnik zezwoli na 
edytowanie ustawień w odpowiednich podmenu. Jeżeli funkcję ustawiono jako disable 
(wyłącz), wówczas przekaźnik nie zezwoli na edytowanie ustawień. 
* Użytkownik może przewijać poprzednie ustawienia za pomocą przycisku 
zwiększania / strzałki w górę (+ /). 
** Jeżeli po dokonaniu edycji dowolnych podmenu w ustawieniu zabezpieczenia 
podprądowego (Under Current) naciśniemy przycisk SET / strzałki w lewo (), 
przekaźnik zażąda naciśnięcia przycisku SET w celu ZAPISANIA zmian lub przycisku 
RESET w celu ANULOWANIA zmian. 

 

 
 
2.3.16.2 Edycja ustawień (jeżeli I< Status ustawiono jako załączone) 
 
 

 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
wybrać menu ustawień Under Current w Group 1. Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby 
przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić żądany I<1 Status (status I<1) tj. Enable (załącz) / Disable (wyłącz) # 
Po wybraniu żądanego I< Status (Enable) nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. 

Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić ustawienie I< w żądany sposób. Ustawienie mieści się w zakresie od 0,10 do 1,00 
w stopniach po 0,01. 
Po dokonaniu edycji żądanego ustawienia I< nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić ustawienie t I< w żądany sposób. Ustawienie mieści się w zakresie od 000,20 do 
100,00 w stopniach 0,01. 
Po dokonaniu edycji żądanego ustawienia t I< nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

W tym okienku wyświetlone jest pierwsze ustawienie menu zabezpieczenia Under Current 

(podprądowe). 

Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk SET / strzałki w lewo (), aby ZAPISAĆ zmiany. Nacisnąć przycisk RESET, 
aby ANULOWAĆ zmiany. 

  

 

Naciśnięcie przycisku SET / strzałki w lewo () spowoduje ZAPISANIE zmian w przekaźniku i to 
okienko zamigocze przez chwilę. Sterowanie powróci do menu głównego. 
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Uwaga: 
# Jeżeli funkcję ustawiono jako enable (załącz), wówczas przekaźnik zezwoli na 
edytowanie ustawień w odpowiednich podmenu. Jeżeli funkcję ustawiono jako disable 
(wyłącz), wówczas przekaźnik nie zezwoli na edytowanie ustawień. 
* Użytkownik może przewijać poprzednie ustawienia za pomocą przycisku plusa / 
strzałki w górę (+ /). 
** Jeżeli po dokonaniu edycji dowolnych podmenu w ustawieniu zabezpieczenia 
podprądowego (Under Current) naciśniemy przycisk SET / strzałki w lewo (), 
przekaźnik zażąda naciśnięcia przycisku SET w celu ZAPISANIA zmian lub przycisku 

RESET w celu ANULOWANIA zmian. 

 
 
2.3.17 MENU GROUP 2 (grupa 2) 
 
2.3.17.1 Edycja ustawień 
 
 

 

Zabezpieczone hasłem okienko dla ustawień „GROUP 2” tj. System Configuration (konfiguracja 
systemu), Over Current (nadprądowe), Earth Fault (ziemnozwarciowe), Thermal Overload 
(przeciążeniowe termiczne), Cold Load Pickup (uruchamianie ze stanu zimnego) oraz Under 
Current Protection (zabezpieczenie podprądowe). 
Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), na przekaźniku zostanie wyświetlone, co następuje. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Wprowadzić uprzednio ustawione hasło za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub 

przycisku minusa / strzałki w prawo (- /). Ustawienie hasła mieści się w zakresie od 0000 do 

9999. Hasło domyślne to „0000” 

Po edytowaniu hasła nacisnąć przycisk Edit, nastawiana liczba przestanie migać. 

Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 
Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można przewijać menu ustawień funkcji zabezpieczenia i wyświetlać odpowiednio, co następuje: 

  

 

Zabezpieczone hasłem okienko dla ustawień „SYSTEM CONFIGURATION” (konfiguracja 
systemu). 

  

 

Zabezpieczone hasłem okienko dla ustawień zabezpieczenia „OVERCURRENT” (nadprądowe). 

  

 

Zabezpieczone hasłem okienko dla ustawień zabezpieczenia „EARTH FAULT” 
(ziemnozwarciowe). 

  

 

Zabezpieczone hasłem okienko dla ustawień zabezpieczenia „THERMAL OVERLOAD” 
(przeciążeniowe termiczne). 

  

 

Zabezpieczone hasłem okienko dla ustawień zabezpieczenia „COLD LOAD PICKUP” 
(uruchamianie ze stanu zimnego). 
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Zabezpieczone hasłem okienko dla ustawień zabezpieczenia „UNDERCURRENT” 
(podprądowe). 

 
 

Uwaga: 
Funkcja Grupy 2 dla ustawiania System Configuration (konfiguracja systemu), Over Current 
(nadprądowe), Earth Fault (ziemnozwarciowe), Thermal Overload (przeciążeniowe termiczne), Cold 
Load Pkp (uruchamianie ze stanu zimnego) oraz Under Current Protection (zabezpieczenie 
podprądowe) jest podobna jak w przypadku Grupy 1. 

 
 

2.3.18 MENU SYSTEM DATA (dane systemu) 
 
2.3.18.1 Edycja ustawień 

 
 

 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
wybrać menu ustawień System Data. 
Nacisnąć przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić żądaną System Frequency (częstotliwość systemu) tj. 50 Hz / 60 Hz. 

Po wybraniu żądanej częstotliwości nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

 

Nacisnąć przycisk Edit, liczba zacznie migać. 

Wprowadzić nowe hasło za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku 
minusa / strzałki w prawo (- /). Ustawienie hasła mieści się w zakresie od 0000 do 9999. 
Hasło domyślne to „0000” 
Po dokonaniu edycji nowego hasła nacisnąć przycisk Edit, liczba przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

Nacisnąć przycisk Edit, tekst zacznie migać. 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
można ustawić żądany Com Port (port komunikacyjny) tj. USB / RP. 
Po wybraniu żądanego Com Port nacisnąć przycisk Edit, tekst przestanie migać. ** 

Nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. * 

  

 

W tym okienku wyświetlone jest pierwsze ustawienie menu System Data. Nacisnąć 
przycisk strzałki w lewo (), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

Nacisnąć przycisk SET / strzałki w lewo (), aby ZAPISAĆ zmiany. Nacisnąć 
przycisk RESET, aby ANULOWAĆ zmiany. 

  

 

Naciśnięcie przycisku SET / strzałki w lewo () spowoduje ZAPISANIE zmian w przekaźniku i 
to okienko zamigocze przez chwilę. Sterowanie powróci do menu głównego. 
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Uwaga: 
# Jeżeli funkcję ustawiono jako enable (załącz), wówczas przekaźnik zezwoli na 
edytowanie ustawień w odpowiednich podmenu. Jeżeli funkcję ustawiono jako disable 
(wyłącz), wówczas przekaźnik nie zezwoli na edytowanie ustawień. 
* Użytkownik może przewijać poprzednie ustawienia za pomocą przycisku plusa / 
strzałki w górę (+ /). 
** Jeżeli po dokonaniu edycji dowolnych podmenu w ustawieniu SYSTEM DATA 
naciśniemy przycisk SET / strzałki w lewo (), przekaźnik zażąda naciśnięcia przycisku 
SET w celu ZAPISANIA zmian lub przycisku RESET w celu ANULOWANIA zmian.    

 
 
2.3.18.2 Podgląd ustawień 
 
 

 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
wybrać menu ustawień System Data. 
Nacisnąć przycisk strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

W tym okienku widać język (Language) interfejsu użytkownika. 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

  

 

W tym okienku widać opis (Description) przekaźnika. 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

  

 

W tym okienku widać numer modelu (Model Number) przekaźnika. 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

  

 

W tym okienku widać numer seryjny (Serial number) przekaźnika. 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

  

 

W tym okienku widać wersję oprogramowania (software version) przekaźnika. 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

  

 

W tym okienku widać ustawienie częstotliwości systemu (System Frequency) dokonane 
poprzednio. Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

  

 

W tym okienku widać ustawienie portu komunikacyjnego (Com Port) dokonane poprzednio. 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 
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W tym okienku widać ustawienie adresu USB (USB Address) przekaźnika. 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

  

 

W tym okienku widać ustawienie parzystości USB (USB Parity) przekaźnika. 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

  

 

W tym okienku widać ustawienie prędkości transmisji USB (USB Baudrate) przekaźnika. 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

  

 

W tym okienku widać ustawienie grupy aktywnej (Active Group) przekaźnika. 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

  

 

W tym okienku widać status wejść cyfrowych. 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

  

 

W tym okienku widać status przekaźnika blokującego (latch relay). 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

  

 

W tym okienku wyświetlone jest pierwsze ustawienie System Data. 

Nacisnąć przycisk strzałki w lewo () lub przycisk strzałki w prawo (), aby powrócić do menu 
głównego. 

  

 

 

 
 

Uwaga: 
***  Użycie przycisku strzałki w lewo () lub przycisku zmniejszania / strzałki w prawo () spowoduje 
powrót do menu głównego. 
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2.3.19 MENU VIEW RECORDS (podgląd rejestrów) 
 
2.3.19.1 Podgląd zawartości 

 
 

 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
wybrać menu ustawień View Records. 
Nacisnąć przycisk strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

W tym okienku widać rejestr zwarć (Fault Record). 

Nacisnąć przycisk strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

W tym okienku widać numer zwarcia (Fault Number). 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przewijać na przekaźniku numery zwarć od 01 
do 05. 
Po wybraniu żądanego numeru zwarcia nacisnąć przycisk minusa / strzałki w prawo (-/) na 

przekaźniku zostanie wyświetlona wartość zwarcia blokującego (Latch Fault Value) w poniższy 

sposób. 

  

 

W tym okienku widać flagę sygnalizującą wozwolenie (trip flag) dla zwarć nadprądowych (O/C), 

zwarć ziemnozwarciowych (E/F) lub flagę statusu (status flag). 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

  

 

W tym okienku widać flagę sygnalizującą wyzwalanie (trip flag) dla zadziałania zabezpieczenia 

podprądowego (under current). 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

  

 

W tym okienku widać licznik wyzwoleń (Trip Counter). 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

  

 

W tym okienku widać wartości prądu zwarć po stronie wtórnej (secondary fault). 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

  

 

W tym okienku widać czasy wyzwalania (Trip Timings). 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

  

 

W tym okienku widać stan cieplny (Thermal State). 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 

  

 

W tym okienku widać datę i godzinę (Date & Time) wystąpienia zwarcia. 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. *** 
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W tym okienku wyświetlone jest pierwsze ustawienie numeru zwarcia w menu View Record. 

Nacisnąć przycisk strzałki w lewo () lub przycisk strzałki w prawo (), aby powrócić do menu 
głównego. 

  

 

 

 
 

Uwaga: 
***  Użycie przycisku strzałki w lewo () lub przycisku zmniejszania / strzałki w prawo () spowoduje 
powrót do menu głównego. 

 
 
2.3.19.2 Podgląd dziennika błędów 
 
 

 

Za pomocą przycisku plusa / strzałki w górę (+ /) lub przycisku minusa / strzałki w prawo (-/) 
wybrać menu ustawień View Records. 
Nacisnąć przycisk strzałki w prawo (- /), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

W tym okienku widać rejestr zwarć (Fault Record). 

Nacisnąć przycisk plusa / strzałki w górę (+ /), aby przejść do następnej opcji. 

  

 

W tym okienku widać dziennik błędów (Error Log 0000) wykrywany przez funkcję autonadzoru 

przekaźnika. 

Nacisnąć przycisk strzałki w lewo () lub przycisk strzałki w prawo (), aby powrócić do menu 
głównego. 
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2.4 Schematy konfiguracji 

 
2.4.16 Menu główne 

 
 
Po włączeniu zasilania (Power ON) lub po zresetowaniu przekaźnika wyświetlone zostaną 
poniższe okienka. Użytkownik może przewijać menu główne w sposób przedstawiony 
poniżej. 
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2.4.17 Podgląd menu Measurement 
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2.4.3 Edycja / podgląd ustawień menu CB Control 
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2.4.4 Edycja / podgląd ustawień menu Date and Time 

 
 
2.4.4.1 Edycja ustawień 
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2.4.4.2 Podgląd ustawień 
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2.4.5 Edycja / podgląd ustawień menu Configuration 

 
2.4.5.1 Edycja ustawień 
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2.4.5.2 Podgląd ustawień 
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2.4.6 Edycja / podgląd ustawień menu CT and VT Ratios 
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2.4.7 Edycja / podgląd ustawień menu Record Control 
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2.4.8 Edycja / podgląd ustawień menu Communication 
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2.4.9 Edycja / podgląd ustawień menu Group 1   
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2.4.10 Edycja / podgląd ustawień podmenu GROUP 1 - SYSTEM CONFIG 

 
2.4.10.1 Jeżeli wyłączono drugą harmoniczną 

 

 
 
 
2.4.10.2 Jeżeli załączono drugą harmoniczną 
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2.4.11 Edycja / podgląd ustawień podmenu Group 1 - Overcurrent 
 
2.4.11.1 Jeżeli wyłączono funkcję I>1 
 

 
 
 
2.4.11.2 Dla funkcji I>1 ustawionej dla krzywych IEC 
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2.4.11.3 Jeżeli funkcję I>1 ustawiono dla krzywych IEEE 
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2.4.11.4 Jeżeli funkcję I>1 ustawiono dla charakterystyki czasowo niezależnej 
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2.4.12 Edycja / podgląd ustawień podmenu Group 1 - Earth Fault 
 
2.4.12.1 Jeżeli wyłączono funkcję IN>1 

 

 
 
 
2.4.12.2 Jeżeli funkcję IN>1 ustawiono dla krzywych IEC 
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2.4.12.3 Jeżeli funkcję IN>1 ustawiono dla krzywych IEEE 
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2.4.12.4 Jeżeli funkcję IN>1 ustawiono dla charakterystyki czasowo niezależnej 
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2.4.13 Edycja / podgląd ustawień podmenu Group 1 - Thermal Overload 
 
2.4.13.1 Jeżeli charakterystykę ustawiono na Disabled 
 

 
 
 
2.4.13.2 Jeżeli charakterystykę ustawiono na Single 
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2.4.14 Edycja / podgląd ustawień podmenu Group 1 - Cold Load Pickup 
 
2.4.14.1 Ustawianie menu zabezpieczania uruchamiania ze stanu zimnego:   
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2.4.14.2 Edycja / podgląd ustawień podmenu Cold Load Pickup - I>1 
 

 
 

Uwaga: 

Schemat dla COLD LOAD PICKUP dla I>2, I>3, IN>1, IN>2 oraz IN>3 jest taki sam, jak powyżej. 
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2.4.15 Edycja / podgląd ustawień podmenu Group 1 - Undercurr Prot. 
 
2.4.15.1 Jeżeli I< Status ustawiono na Disabled 
 

 
 
2.4.15.2 Jeżeli I< Status ustawiono na Enabled 
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2.4.16 Edycja / podgląd ustawień menu Group 2 
 

 
 

Uwaga: 

Schemat ustawień funkcji zabezpieczenia w Grupie 2 jest taki sam jak w Grupie 1. 
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2.4.17 Edycja / podgląd ustawień menu System Data 
 
2.4.17.1 Edycja ustawień 
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2.4.17.2 Podgląd ustawień 
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2.4.18 Edycja / podgląd menu Records 
 
2.4.18.1 Podgląd rejestru zwarć 
 

 
 

Uwaga: 
Schemat przeglądania zwarcia 2, zwarcia 3, zwarcia 4 i zwarcia 5 jest identyczny, jak 
w przypadku zwarcia 1. 

 
  



P50 Agile P15D 5 Konfiguracja 
 
 

P15D/EN TM/B  5-79 

 

2.4.18.2 Podgląd dziennika błędów: 
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FUNKCJE 

ZABEZPIECZENIOWE 

 

ROZDZIAŁ 6 
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1 STRESZCZENIE ROZDZIAŁU 
 
 
Ten rozdział składa się z następujących części: 
 

 

1 Streszczenie rozdziału 

2 Funkcje zabezpieczeniowe 

2.1 Funkcja zabezpieczenia nadprądowego / ziemnozwarciowego 

2.1.1 Charakterystyka IDMT 

2.1.2 Zasada implementacji funkcji zabezpieczeniowych 

2.1.3 Funkcja zatrzymywania timera/charakterystyka resetowania 

2.2 Funkcja zabezpieczenia przeciążeniowego termicznego 

2.2.1 Implementacja zabezpieczenia przeciążeniowego cieplnego 

2.3 Funkcja zabezpieczenia podprądowego 

2.4 Funkcja uruchamiania ze stanu zimnego 

2.4.1 Logika funkcji uruchamiania ze stanu zimnego 

2.4.2 Uruchamianie ze stanu zimnego dla warunku PRZEŁĄCZANIA W MOMENCIE 

WYSTĄPIENIA ZWARCIA 

2.5 Funkcja blokowania prądów rozruchowych (blokowanie drugiej harmonicznej) 

2.5.1 Implementacja blokowania drugiej harmonicznej 
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2 FUNKCJE ZABEZPIECZENIOWE 
 
 
 

2.1 Funkcja zabezpieczenia nadprądowego / ziemnozwarciowego 
 
Większość zwarć w sieci energoelektrycznej skutkuje pojawieniem się jakiegoś rodzaju 
nadprądu. Zadaniem urządzeń zabezpieczających, znanych dawniej jako „przekaźniki”, ale 
nazywanych również inteligentnymi urządzeniami elektronicznymi (IED), jest ochrona sieci 
elektroenergetycznych przed takimi zwarciami. Ogólną zasadą obowiązującą w przypadku 
zwarć jest ich odizolowywanie w możliwie najkrótszym czasie, by ograniczyć tym samym 
zagrożenie i zapobiec przepływowi niepożądanych prądów zwarciowych przez sieć, co może 
być przyczyną poważnych uszkodzeń urządzeń i instalacji. Jednocześnie naszym 
zamierzeniem jest odcięcie jedynie tych sekcji sieci, w przypadku których jest to absolutnie 
konieczne, by zapobiec w ten sposób niepożądanym przerwom w dostawie energii 
elektrycznej. Urządzenia zabezpieczające kontrolujące wyzwalanie wyłączników sieciowych 
są niezwykle rozbudowanymi jednostkami elektronicznymi, zapewniającymi szereg funkcji 
obejmujących różne przypadki zwarć i przeróżne zastosowania. 
Opisywane produkty oferują szereg funkcji zabezpieczeń nadprądowych, włączając w to: 

 

 fazowe zabezpieczenie nadprądowe, 

 ziemnozwarciowe zabezpieczenie nadprądowe. 

 
Aby zagwarantować wyzwolenie jedynie określonych, wymaganych do odcięcia zwarcia 
wyłączników i uzyskać przy tym jak najmniejsze opóźnienie, urządzenia IED zastosowane 
w danym układzie zabezpieczeń muszą być ze sobą skoordynowane. Do koordynowania 
urządzeń IED w danej instalacji stosowane są różne metody. 
Są to: 
 

 koordynacja wyłącznie czasowa, 

 koordynacja wyłącznie prądowa, 

 połączenie koordynacji czasowej i prądowej. 

Stopniowanie prądowe możliwe jest jedynie tam, gdzie występuje wyraźna różnica pomiędzy 
poziomami zwarć dla dwóch lokalizacji urządzeń. Stopniowanie za pomocą czasu jest 
stosowane w pewnych instalacjach, ale często prowadzi do nadmiernego wydłużenia czasu 
wyłączania zwarcia w lub w pobliżu podstacji źródłowych, w których poziom zwarcia jest 
najwyższy. Z tych powodów najbardziej rozpowszechnioną charakterystyką używaną do 
koordynacji urządzeń nadprądowych jest charakterystyka IDMT. 
 
Przekaźnik jest przeznaczony do wypełniania programowalnych funkcji zabezpieczenia 
nadprądowego i ziemnozwarciowego z trzema stopniami. Wszystkie trzy stopnie funkcji 
zabezpieczenia nadprądowego i ziemnozwarciowego są programowalne ze zwłoką 
w charakterystyce czasowo zależnej (IDMT) lub czasowo niezależnej (DT). 

 

2.1.1 Charakterystyka IDMT 
 
Wszystkie trzy stopnie funkcji zabezpieczenia nadprądowego i ziemnozwarciowego są 
programowalne według charakterystyki IDMT na podstawie norm IEC oraz IEEE. Zwłoka 
czasowa w charakterystyce czasowo zależnej jest obliczana na podstawie wzoru 
matematycznego: 
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gdzie 

t: Czas zadziałania 

K: Stała (patrz tabela) 

I: Prąd zmierzony 

Is: Ustawienie progowej wartości prądu 

α: Stała (patrz tabela) 

L: Stała ANSI/IEEE (zero dla krzywej IEC) 

T: Ustawienie mnożnika czasowego (TMS) dla krzywych IEC 

T:  Ustawienie czasu nastawionego czasowego (TDS) dla krzywych IEEE 

 
Opis Norma K α L 

Charakterystyka czasowo niezależna DT - - 0 

Standardowa zależna IEC 0.14 0.02 0 

Standardowa zależna 1,3 sek --- 0.06 0.02 0 

Silnie zależna IEC 13.5 1 0 

Bardzo silnie zależna IEC 80 2 0 

Zależna z długim czasem zwłoki UK 120 1 0 

Umiarkowanie zależna IEEE 0.0515 0.02 0.114 

Silnie zależna IEEE 19.61 2 0.491 

Bardzo silnie zależna IEEE 28.2 2 0.1217 

US zależna CO8 5.95 2 0.18 

US zależna z krótkim czasem zwłoki CO2 0.0239 0.02 0.0169 

 
 

2.1.1 Zasada implementacji funkcji zabezpieczeniowych 
 
Wielkością podawaną jest albo sygnał prądowy z przekładnika prądowego instalacji, lub też 
inna wielkość uzyskana na podstawie sygnału prądowego. Wielkości podawane są 
parametrami sieci elektroenergetycznej i są przesyłane do urządzenia IED w postaci 
sygnałów analogowych. Te sygnały analogowe są następnie konwertowane do wielkości 
cyfrowych, które to z kolei mogą być dalej przetwarzane przez wewnętrzny procesor 
urządzenia IED. 
Z reguły, parametry elektryczne są porównywane z ustawianą przez użytkownika lub 
zaprogramowaną na stałe (w zależności od funkcji) wartością progową. Jeżeli wartość 
danej wielkości przekroczy (nadwartość) lub spadnie poniżej (podwartość) wartości 
progowej, wystawiany jest sygnał, który po zestawieniu i przeanalizowaniu z różnymi 
funkcjami wstrzymującymi i blokującymi staje się sygnałem uruchamiającym daną funkcję 
zabezpieczeniową. Ten sygnał uruchamiający (Start) jest z reguły dostępny do dalszego 
przetwarzania w stałym schemacie logicznym. Jest również przetwarzany przez funkcję 
timera przekształcając się w rezultacie w sygnał wyzwolenia. Funkcjonowanie timera może, 
w zależności od potrzeb, opierać się na przebiegu IDMT lub określonym opóźnieniu 
czasowym. Timer może być konfigurowany szeregiem parametrów, jak typ krzywej, 
ustawienie mnożnika czasowego (TMS), stałe  IDMT oraz określone opóźnienie czasowe. 
W P15D istnieje kilka niezależnych stopni dla poszczególnych funkcji. Typowo, 
w przypadku P15D, stopnie 1 oraz 2 korzystają z funkcji timera DT/IDMT, podczas gdy 
stopień 3 korzysta z funkcji timera czasu określonego DT. Jeżeli czas opóźnienia DT jest 
ustawiony na „0”, funkcja ta działa w sposób natychmiastowy . W wielu sytuacjach wyrażenie 
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„zabezpieczenie szybkie” używane jest w nieco luźnym kontekście do opisywania 
niezależnych czasowo stopni zabezpieczeń, nawet gdy dany stopień teoretycznie może nie 
być szybkim. 

 

2.1.2 Funkcja zatrzymywania timera/charakterystyka resetowania 
 
Funkcja ta jest przydatna w pewnych aplikacjach, np. w przypadku stopniowania w kierunku 
przepływu prądu elektromechanicznych zabezpieczających przekaźników nadprądowych 
działających w oparciu o opóźnienia czasowo zależne. Ustawienie zatrzymania timera na 
wartość inną niż zero spowoduje opóźnienie timerów resetujących elementów 
zabezpieczających o ten ustawiony czas. Dzięki temu człon zabezpieczenia może 
zachowywać się w sposób podobny do przekaźnika elektromechanicznego. Jeżeli 
zatrzymanie timera zostanie ustawione na zero, timer zabezpieczenia nadprądowego dla 
tego stopnia zostanie zresetowany natychmiastowo po tym, jak tylko prąd spadnie poniżej 
określonej wartości procentowej nastawy prądowej (typowo 95%). 
Inną sytuacją możliwego zastosowania funkcji zatrzymania timera do skracania czasów 
wyłączania zwarcia jest aplikacja z prawdopodobieństwem występowania zwarć 
przerywanych. Przykładem takiej aplikacji są kable z izolacją z tworzywa sztucznego. 
W takiej aplikacji występuje prawdopodobieństwo stopienia i ponownego zasklepienia 
izolacji kabla dzięki energii zwarcia, skutkującego wygaszeniem zwarcia. 
Proces ten jest powtarzany, dzięki czemu uzyskiwane jest następstwo impulsów prądów 
zwarciowych, każdy o wydłużonym czasie trwania i ze zmniejszającymi się interwałami 
pomiędzy impulsami, aż do momentu, gdy prąd zwarciowy popłynie w sposób ciągły. 
Ustawienie natychmiastowego resetowania oznacza, że urządzenie będzie wciąż resetowane 
i nie będzie w stanie wyzwolić zabezpieczenia dopóki prąd zwarciowy nie popłynie w sposób 
ciągły. Dzięki funkcji timera zatrzymującego Timer Hold przekaźnik będzie w stanie scalać 
impulsy prądu zwarciowego, redukując w ten sposób czasy wyłączania zwarć. 
 
Funkcja zatrzymywania timera jest dostępna dla wszystkich trzech stopni funkcji 
zabezpieczenia nadprądowego i ziemnozwarciowego. Charakterystyka resetowania 
niezależna czasowo ma zastosowanie do krzywych IEC / DT. 
Wartość timera resetowania zależy od rodzaju timera związanego z progiem (zabezpieczenia 
ziemnozwarciowego) fazy pobudzenia. 
 

 

Rodzaj timera związanego z fazowym progiem 
(zabezpieczenia ziemnozwarciowego) 

Timer resetowania 

Z zasilaniem własnym  

- dla zwłoki czasowej DT DT 

- dla zwłoki czasowej IDMT DT 

Z zasilaniem pomocniczym  

- dla zwłoki czasowej DT DT 

- dla zwłoki czasowej IDMT DT 

 

Ustawienie czasu DT mieści się w zakresie od 0 do 100 sek w stopniach po 0,01 sek. 
 

Uwaga: W przypadku przekaźnika P15D z zasilaniem pomocniczym, jeżeli prąd obciążenia 
spadnie poniżej wartości minimalnej wymaganej do utrzymania zasilania przekaźnika, 
wówczas timer wstrzymania/resetowania (HOLD/RESET) zostanie wyzerowany. 
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2.2 Funkcja zabezpieczenia przeciążeniowego termicznego 
 
Ciepło wytwarzane na elementach instalacji, takich jak kable lub transformator to straty 
rezystancyjne (I2Rt). Charakterystyka czasowa obciążalności cieplnej jest zatem obliczana 
na podstawie kwadratu prądu całkowanego po czasie. Urządzenie automatycznie 
wprowadza do modelu cieplnego maksymalną wartość prądu fazowego. 
 
Zadaniem urządzeń jest praca ciągła przy temperaturze odpowiadającej pełnemu obciążeniu 
znamionowemu, w którym wygenerowane ciepło jest zbilansowane ciepłem rozpraszanym. 
Nadmierne obciążenie cieplne występuje, gdy przez pewien czas nastąpi przepływ prądu 
o natężeniu, które jest wyższe niż maksymalna wartość znamionowa. Jak wiadomo, 
temperatura w takim wypadku zmienia się wykładniczo. 
 
Urządzenie zapewnia charakterystykę z jedną stałą czasową, która jest wykorzystywana do 
ochrony kabli, suchych transformatorów (np. typu AN) oraz baterii kondensatorów. 
Zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne jest przeznaczone do wstrzymywania urządzeń 
elektrycznych w temperaturze roboczej przekraczającej maksymalną wskazaną temperaturę. 
Podstawowe prądy są mierzone i analizowane w celu monitorowania stanu cieplnego. 
W przypadku funkcji zabezpieczenia przeciążeniowego cieplnego obliczanie czasu do 
wyzwolenia odbywa się w następujący sposób: 
 

 
 
Gdzie: 

t: Czas do wyzwalania (w sekundach) 

: Cieplna stała czasowa (Te, w sekundach) zabezpieczanego urządzenia 

K: Przeciążenie cieplne równe (Ieq. / k* IFLA) 

Gdzie: 

Ieq: Prąd zastępczy odpowiadający najwyższemu prądowi fazowemu 

IFLA: Prąd znamionowy pełnego obciążenia (nastawiany) 

k : nastawiany (od 1 do 1,5 w stopniach po 0,01) 

 

A: Początkowy stan cieplny. Jeżeli początkowy stan cieplny wynosi 30%, 

wówczas A = 0,3 

Wyzwolenie cieplne: Stan cieplny wyzwalania. Jeżeli stan cieplny wyzwalania został 

ustawiony na 100%, wówczas wyzwolenie cieplne wynosi 1 

 
Obliczenie stanu cieplnego odbywa się według następującego wzoru: 
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Rysunek 1: Krzywa przeciążenia cieplnego 
 
 

2.2.1 Implementacja zabezpieczenia przeciążeniowego cieplnego 
 
Urządzenie pracuje na prądowej charakterystyce termicznej, wykorzystując podstawowy 
prąd obciążenia do stworzenia modelu cieplnego chronionej instalacji. Element ten może być 
ustawiony na stopnie alarmowe i wyzwalające jednocześnie. 
Przeciążeniowe zabezpieczenie cieplne jest implementowane w kolumnie THERMAL 
OVERLOAD odpowiedniej grupy ustawień. Przeprowadzanie jest porównanie amplitudy 
trzech prądów fazowych, a najwyższa z nich wykorzystywana jest w funkcji przeciążenia 
termicznego. 
Funkcja zabezpieczenia przeciążeniowego cieplnego wspiera ustawienie dla stopni 
alarmowych i wyzwalających. Jeżeli załączymy funkcję zabezpieczenia przeciążeniowego 
termicznego, a stan cieplny chronionego urządzenia przekroczy ustawienie progu 
alarmowego, wystawiony zostanie alarm, co wskaże świecą się dioda LED START 
znajdująca się na panelu przednim przekaźnika. 
Jeżeli załączymy funkcję zabezpieczenia przeciążeniowego termicznego, a stan cieplny 
chronionego urządzenia przekroczy ustawienie progu wyzwalania, wystawiona zostanie 
komenda wyzwolenia, co spowoduje zadziałanie zestyków wyjściowych oraz wygenerowanie 
niskiej mocy wyjścia impulsowego. Stan wyzwalania wskazuje świecą się dioda LED TRIP. 
Pomiar stanu cieplnego jest dostępny w menu MEASUREMENTS. 
 
Stan cieplny można resetować z poziomu panelu HMI naciskając przycisk dotykowy na 
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panelu przednim RESET / EDIT + PROT. RESET 
 
 
 

2.3 Funkcja zabezpieczenia podprądowego 
 
 
Przekaźnik zawiera elementy podprądowe, które można wykorzystać do zapewnienia 
dodatkowych funkcji w celu zapobiegania uszkodzeniom sieci elektroenergetycznej. Funkcja 
ta pozwala na typowe zastosowania takie jak utrata obciążenia. Funkcja zabezpieczenia 
podprądowego dostępna jest tylko wtedy, gdy zestyk pomocniczy statusu wyłącznika (CB) 
jest podłączony do przekaźnika, na przykład wtedy, gdy zestyk zwierny wyłącznika jest 
wysoko. 

 

Uwaga: Uwaga: Dla prawidłowego działania tej funkcji potrzebne jest zasilanie pomocnicze 

przekaźnika. 

 
 
 

2.4 Funkcja uruchamiania ze stanu zimnego 
 
 
Przy zamkniętym wyłączniku linii zasilającej, która zasila odbiornik elektryczny, prądy 
płynące przez pewien okres następujący zaraz po załączeniu zasilania mogą być znacznie 
większe niż w stanie normalnego obciążenia. Tym samym nastawy nadprądowe 
zastosowane w zabezpieczeniu nadprądowym mogą okazać się nieprawidłowe w tym 
okresie (rozruchu), gdyż mogą spowodować niechciane wyzwolenie wyłącznika. Takiej 
sytuacji można zapobiec stosując funkcję uruchomienia ze stanu zimnego (CLP). 
Logika funkcji uruchomienia ze stanu zimnego (CLP) działa na zasadzie: 

 

 blokowania jednego lub więcej stopni zabezpieczenia nadprądowego na określony 
czas, albo na zasadzie 

 podnoszenia nastaw nadprądowych wybranych stopni na czas rozruchu. 
 

Logika CLP zapewnia tym samym stabilność i jednocześnie utrzymuje odpowiedni poziom 
zabezpieczenia na czas rozruchu. 
Zabezpieczenie na czas uruchomienia ze stanu zimnego definiuje się w kolumnie COLD 
LOAD PICKUP odpowiedniej grupy ustawień. 
Funkcja ta może być zaimplementowana do następujących funkcji zabezpieczających: 

 

 wszystkie stopnie nadprądowe, 

 wszystkie stopnie ziemnozwarciowe. 

 
Zasada działania trójfazowego zabezpieczenia nadprądowego oraz ziemnozwarciowego 
zabezpieczenia nadprądowego jest identyczna. 
 
Zadziałanie funkcji CLP następuje, gdy wyłącznik pozostaje otwarty przez czas dłuższy niż 
tcold i następnie jest zamykany. Zadziałanie CLP następuje po czasie tcold i funkcja 
pozostaje aktywną przez czas tclp liczony od momentu zamknięcia wyłącznik Informacja o 
stanie wyłącznika zapewniona jest przez zestyki pomocnicze wyłącznika. Gdy funkcja CLP 
jest aktywna, załączone są ustawienia CLP. Po upłynięciu czasu tclp przywracane są 
normalne ustawienia nadprądowe a ustawienia CLP zostają wyłączone. 
W razie potrzeby, zamiast stosowania innych wartości progowych ustawień prądowych dla 
czasu uruchamiania ze stanu zimnego, możliwe jest całkowite zablokowanie na ten czas 
zadziałania zabezpieczenia nadprądowego, dla dowolnych stopni nadprądowych. 

2.4.1 Logika funkcji uruchamiania ze stanu zimnego 
 
Logika CLP działa tylko wtedy, gdy funkcja CLP jest załączona ORAZ CLP została 
zainicjowana na skutek wystąpienia warunku otwarcia wyłącznika po upłynięciu czasu tcold. 
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Logika CLP staje się nieaktywna w momencie, gdy funkcja CLP zostaje wyłączona lub gdy 
wyłącznik jest zamknięty. Odliczanie czasów tcold i tclp jest rozpoczynane sygnałem 
statusu wyłącznika wytwarzanym poprzez podłączenie zwiernego zestyku pomocniczego 
wyłącznika. Logiką CLP steruje pojedynczy zestyk wyłącznika. 

 

2.4.2 Uruchamianie ze stanu zimnego dla warunku PRZEŁĄCZANIA W MOMENCIE 
WYSTĄPIENIA ZWARCIA 
 
W niektórych przypadkach linii zasilających szybkie wyzwalanie może być pożądane, gdy 
na takiej linii zwarcie jest obecne już w momencie jej zasilania. Takie zwarcia mogą być np. 
pozostałością po niedokładnie usuniętej awarii na linii lub pozostawionymi połączeniami 
doziemiającymi po zakończeniu prac konserwacyjnych. W każdym z tych przypadków 
pożądane jest jak najszybsze wyłączenie zwarcia, a nie czekanie, gdy zostanie to 
wymuszone charakterystyką IDMT zabezpieczenia nadprądowego. W takich sytuacjach 
z pomocą przychodzi logika CLP. Wybrane stopnie nadprądowe/ziemnozwarciowe mogą 
być ustawione na zadziałanie szybkie przez określony czas mierzony od momentu 
zamknięcia wyłącznika (zwykle 200 ms). A zatem osiągnięte zostanie błyskawiczne 
wyłączanie zwarć dla warunku przełączania w momencie wystąpienia zwarcia (SOTF). 

 
 
 

2.5 Funkcja blokowania prądów rozruchowych (blokowanie drugiej 
harmonicznej) 
 
Gdy transformator jest podłączany do źródła napięcia AC, może nastąpić gwałtowny 
przyrost prądu przepływającego przez uzwojenie pierwotne, zwanego prądem rozruchu. Jest 
to analogiczne do sytuacji, w której silnik elektryczny w wyniku nagłego podłączenia do 
źródła zasilania pobiera duży prąd rozruchowy, aczkolwiek prąd rozruchu transformatora jest 
związany z innym zjawiskiem. 
 
W transformatorze idealnym, prąd magnesujący również wzrośnie do wartości dwukrotnie 
wyższej niż normalna wartość szczytowa, generując siłę magnetomotoryczną (MMF) 
niezbędną do wytworzenia strumienia wyższego niż w normalnych warunkach. Jednakże 
większość transformatorów nie jest odpowiednich do pracy z wystarczającym marginesem 
pomiędzy normalnymi wartościami szczytowymi strumienia oraz wartościami granicznymi 
nasycenia, pozwalającymi uniknąć nasycania w takich warunkach, a więc rdzeń niemal na 
pewno nasyci się w pierwszej połowie cyklu napięcia. Podczas nasycenia, do 
wygenerowania strumienia magnetycznego niezbędne są niewspółmierne wartości siły 
magnetomotorycznej (MMF). Oznacza to, że prąd uzwojenia, który wytwarza siłę 
magnetomotoryczną (MMF) generującą strumień w rdzeniu, może wzrosnąć do wartości, 
która w znaczny sposób przekracza wartość szczytową stanu ustalonego. Ponadto, jeżeli 
w momencie podłączenia do źródła w rdzeniu transformatora wystąpi pewien magnetyzm 
szczątkowy, problem może się bardziej nasilić. 
 
Można zauważyć, że prąd rozruchu jest regularnie występującym zjawiskiem i nie powinien 
być uważany za zwarcie, ponieważ niepożądane jest, by urządzenie zabezpieczające 
inicjowało komendę wyzwalania za każdym razem, gdy włączana jest maszyna lub 
transformator. Stanowi to problem w przypadku urządzenia zabezpieczającego, ponieważ 
powinno ono zawsze zadziałać w momencie wystąpienia wewnętrznego zwarcia. Problem 
polega na tym, że typowe wewnętrzne zwarcia transformatora mogą być powodem 
przetężeń, które niekoniecznie są wyższe niż prąd rozruchu. Ponadto zwarcia zwykle 
pojawiają się w momencie włączenia, ze względu właśnie na duże prądy rozruchu. Z tego 
powodu, konieczne jest odnalezienie mechanizmu, który umożliwiałby rozróżnianie prądu 
zwarcia oraz prądu rozruchu. Całe szczęście jest to możliwe dzięki odmiennej naturze tych 
prądów. Przebieg prądu rozruchu jest bogaty w harmoniczne, podczas gdy prąd zwarcia 
wewnętrznego zawiera jedynie częstotliwość podstawową. Można zatem opracować metodę 
filtrującą wykorzystującą obecność harmonicznych w prądzie rozruchu. Mechanizm, za 
pomocą którego można to osiągnąć, nosi nazwę blokownia dla drugiej harmonicznej. 
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2.5.1 Implementacja blokowania drugiej harmonicznej 
 
Blokowanie dla drugiej harmonicznej może być stosowane w przypadku następujących 
rodzajów zabezpieczeń nadprądowych: 

 

 fazowe zabezpieczenie nadprądowe, 

 zabezpieczenie ziemnozwarciowe. 

Blokowanie dla drugiej harmonicznej jest realizowane w kolumnie GROUP (n) SYSTEM 
CONFIG, gdzie (n) jest numerem grupy ustawień. 
Blokowanie dla drugiej harmonicznej ma zastosowanie dla wszystkich stopni, wszystkich 
rodzajów zabezpieczeń. 
Funkcja działa w oparciu o identyfikację oraz pomiar obecności prądów rozruchu 
w momencie włączenia. Odbywa się to poprzez porównanie zawartości drugiej harmonicznej 
ze składową częstotliwości podstawowej. Jeżeli stosunek ten przekracza ustawione wartości 
progowe, wówczas generowany jest sygnał blokujący. Wartość progowa zdefiniowana jest 
ustawieniem 2ndHarm Thresh. 
 
Ważne jest, by funkcja blokowała zabezpieczenie wyłącznie wtedy, gdy składowa 
podstawowa prądu zawiera się w normalnym zakresie. Jeżeli prąd ten przekroczy normalny 
zakres, wówczas wskazuje to na zwarcie, które musi zostać ograniczone. Z tego powodu 
istnieje kolejny konfigurowalny parametr wyzwalania I> lift 2H, którego przekroczenie 
zatrzymuje funkcję blokady dla drugiej harmonicznej. 
 
Każdy człon zabezpieczenia nadprądowego posiada parametr I>Blocking, który definiuje 
rodzaj blokowania. 
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1 STRESZCZENIE ROZDZIAŁU 
 
 

Ten rozdział składa się z następujących części: 
 

1 Streszczenie rozdziału 
2 Nastawy parametrów zabezpieczenia 

2.1 System Data (Dane systemu) 

2.2 Nastawy CB Control (sterowanie wyłącznikiem) 

2.3 Nastawy Date and Time (data i godzina) 

2.4 Nastawy Configuration (konfiguracja) 

2.5 Nastawy CT and VT Ratio (przekładnie PP i PN) 

2.6 Nastawy Record Control (kontrola rejestru) 

2.7 Nastawy Communication (komunikacja) 

2.8 Nastawy Group (grupa) 

2.8.1 System Config (konfiguracja systemu) 

2.8.2 I>1 Function (funkcja I>1) 

2.8.3 I>2 Function (funkcja I>2) 

2.8.4 I>3 Function (funkcja I>3) 

2.8.5 IN>1 Function (funkcja IN>1) 

2.8.6 IN>2 Function (funkcja IN>2) 

2.8.7 IN>3 Function (funkcja IN>3) 

2.8.8 Thermal Overload (zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne) 

2.8.9 Undercurrent (zabezpieczenie podprądowe) 

2.8.10 Cold Load Pickup (uruchamianie ze stanu zimnego) 
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2 NASTAWY PARAMETRÓW ZABEZPIECZENIA 
 
 
 

2.1 System Data (Dane systemu) 
 

Obserwacje Ustawienia domyślne Zakres nastaw 
Language (język) Angielski Nieedytowalny 

Frequency (częstotliwość) 50Hz 50Hz / 60Hz w stopniach 
po 10 Hz 

Ta nastawa określa częstotliwość systemu. 
Com Port (port komunikacyjny) USB USB /RP 
Ta nastawa służy do wyboru portu przedniego (USB) lub tylnego (RS485) do komunikacji. 
Password (hasło) 0000 0000-9999 
USB Address (adres USB) 1 Nieedytowalny 
Ta komórka służy do ustawiania stałego adresu portu USB dla przekaźnika. 
USB Parity (parzystość USB) Brak Nieedytowalny 
Komórka ta określa format parzystości zastosowany w ramkach danych. Ważne jest, by zarówno przekaźnik jak i narzędzie 
do konfiguracji miały te same ustawienia parzystości. 
USB Baud rate (prędkość transmisji dla 
USB) 57600 Nieedytowalny 

Ta komórka umożliwia kontrolę prędkości komunikacji między przekaźnikiem a narzędziem do konfiguracji. Ważne jest, by 
zarówno przekaźnik jak i narzędzie do konfiguracji miały to samo ustawienie prędkości. 

Active Group (aktywna grupa) Group 1 (grupa 1) Group 1 (grupa 1) 
/Group 2 (grupa 2) 

Ta nastawa pozwala na wyświetlenie aktywnej grupy ustawień wybranej w menu CONFIGURATION (konfiguracja). 
 
 
 

2.2 Nastawy CB Control (sterowanie wyłącznikiem) 
 

Nr ser. Parametr Ustawienie domyślne Zakres nastaw 

1 Password (hasło) 0000 od 0000 
do 9999 

Ta nastawa służy do wprowadzania nowego hasła. 

2 Trip Test (test wyzwolenia) Disabled (wyłączony) Enabled (załączony) 
/Disabled (wyłączony) 

Ta nastawa załącza lub wyłącza funkcję testu wyzwolenia. Gdy funkcja jest załączona i naciśniemy przycisk testu 
wyzwalania, wówczas przekaźnik natychmiast wyda komendę wyzwolenia. Ta komenda wyzwolenia zostaje rozszerzona 
również na cewkę wyłącznika tak, że można sprawdzić całą operację wyzwalania od przekaźnika do wyłącznika 

3 Latch Relay (przekaźnik 
blokujący) Disabled (wyłączony) Enabled (załączony) 

/Disabled (wyłączony) 
Ta nastawa aktywuje lub dezaktywuje funkcję przekaźnika blokującego. 

4 Trip Block (blok wyzwalający) Disabled (wyłączony) Enabled (załączony) 
/Disabled (wyłączony) 

Ta nastawa załącza lub wyłącza funkcję bloku wyzwalającego. Załączając tę funkcję użytkownik może zablokować komendę 
wyzwalania. 
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2.3 Nastawy Date and Time (data i godzina) 
 

Nr ser. Parametr Ustawienia domyślne Zakres nastaw 
1. Hasło 0000 od 0000 do 9999 
Ta nastawa służy do wprowadzania nowego hasła. 

2. 
Local Time Enable 
(załącz czas 
lokalny) 

Fixed (ustawiony na stałe) Fixed (ustawiony na stałe) / Flexible (elastyczny) / 
Disabled (wyłączony) 

 
Nr ser. Parametr Ustawienia domyślne Zakres nastaw 

 
Ta nastawa służy do włączania/wyłączania korekt czasu lokalnego. 
Fixed (ustawiony na stałe) - korektę lokalnej strefy czasowej można określić za pomocą ustawienia Local Time offset 
(przesunięcie czasu lokalnego) i wszystkie interfejsy będą stosowały czas lokalny. 
Flexible (elastyczny) - korektę lokalnej strefy czasowej można określić za pomocą ustawienia Local Time offset 
(przesunięcie czasu lokalnego) i można przypisać poszczególne interfejsy do stref UTC lub lokalnej strefy czasowej za 
wyjątkiem interfejsów lokalnych, które zawsze będą 
w lokalnej strefie czasowej. 
Disabled (wyłączony) - nie zostanie zachowana żadna lokalna strefa czasowa. Synchronizacja czasu z dowolnego 
interfejsu zostanie wykorzystana do bezpośredniego ustawienia zegara głównego i wszystkie czasy wyświetlane (lub 
odczytywane) na wszelkich interfejsach będą bazować na czasie zegara głównego bez żadnej korekty. 
 

3. 
Local Time Offset 
(przesunięcie 
czasu lokalnego) 

+000 od -720 do + 720 min. w stopniach po 15 min. 

Ta nastawa służy do określania przesunięcia w zakresie od -12 do +12 godzin w odstępach po 15 minut dla lokalnej 
strefy czasowej. Korekta ta jest stosowana wobec czasu bazującego na zegarze głównym, który jest ustawiony 
w UTC/GMT. 

4. DST Enable 
(załącz DST) Yes (tak) Yes (tak) / No (nie) 

Ta nastawa służy do włączania/wyłączania korekty czasu letniego dla czasu lokalnego. 

5. 
DST Offset 
(przesunięcie 
DST) 

60 Od 30 do 60 min. w stopniach po 30 min. 

Ta nastawa służy do określania przesunięcia czasu letniego, które zostanie zastosowane do korekty czasu dla czasu 
lokalnego. 

6. DST Start 
(początek DST) Last (ostatni) First (pierwszy) / Second (drugi) / Third (trzeci) / Fourth 

(czwarty) / Last (ostatni) 
Ta nastawa służy do określenia tygodnia miesiąca, od którego ma zacząć obowiązywać korekta dla czasu letniego. 

7. 
DST Start Day 
(dzień początkowy 
DST) 

Sunday (niedziela) 
Sunday (niedziela)/Monday (poniedziałek)/Tuesday 
(wtorek)/Wednesday (środa)/Thursday 
(czwartek)/Friday (piątek)/Saturday (sobota) 

Ta nastawa służy do określenia dnia tygodnia, od którego ma zacząć obowiązywać korekta dla czasu letniego. 

8. 
DST Start 
Month (miesiąc 
początkowy 
DST) 

March (marzec) 

January (styczeń)/February (luty)/March 
(marzec)/April (kwiecień)/May (maj)/June 
(czerwiec)/July (lipiec)/August (sierpień)/September 
(wrzesień)/ October (październik)/November 
(listopad)/December (grudzień) 

Ta nastawa służy do określenia miesiąca, od którego ma zacząć obowiązywać korekta dla czasu letniego. 

9. 
DST Start Mins 
(minuty 
początkowe 
DST) 

60 Od 0 do 1425 min. w stopniach po 15 min. 

Ta nastawa służy do określenia godziny w ciągu dnia, o której ma zacząć obowiązywać korekta dla czasu letniego. 
Ustawienie to odnosi się do godziny 00:00 wybranego dnia, od którego ma obowiązywać korekta dla czasu letniego. 

10. DST End (koniec 
DST) Last (ostatni) First (pierwszy) / Second (drugi) / Third (trzeci) / Fourth 

(czwarty) / Last (ostatni) 
Ta nastawa służy do określania tygodnia miesiąca, do którego ma obowiązywać korekta dla czasu letniego. 

11. 
DST End Day 
(dzień końcowy 
DST) 

Sunday (niedziela) 
Sunday (niedziela)/Monday (poniedziałek)/Tuesday 
(wtorek)/Wednesday (środa)/Thursday (czwartek)/Friday 
(piątek)/Saturday (sobota) 

Ta nastawa służy do określenia dnia tygodnia, do którego ma obowiązywać korekta dla czasu letniego. 

12. DST End Month 
(miesiąc October (październik) January (styczeń)/February (luty)/March (marzec)/April 

(kwiecień)/May (maj)/June (czerwiec)/July (lipiec)/August 
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końcowy DST) (sierpień)/September (wrzesień)/ 
October (październik)/November (listopad)/December 
(grudzień) 

Ta nastawa służy do określenia miesiąca, do którego ma obowiązywać korekta dla czasu letniego. 

13. 
DST End Mins 
(minuty końcowe 
DST) 

60 Od 0 do 1425 min. w stopniach po 15 min. 

Ta nastawa służy do określenia godziny w ciągu dnia, do której ma obowiązywać korekta dla czasu letniego. Ustawienie 
to odnosi się do godziny 00:00 wybranego dnia, do którego ma obowiązywać przesunięcie dla czasu letniego. 

14. 
RP Time Zone 
(strefa czasowa 
RP) 

UTC Local (lokalna) / UTC 

UTC / Local (nastawa interfejsu tylnego portu 1 definiujące, czy pozyskiwany sygnał synchronizacji czasu będzie 
koordynowany czasem lokalnym czy uniwersalnym). 

15. SET Hours (ustaw 
godziny) *** od 00 do 23 godzin, w stopniach po 1 

Ustawienie godzin jest potrzebne, gdy przekaźnik nie jest podłączony do systemu SCADA. 

16. SET Minutes 
(ustaw minuty) *** od 00 do 59 min., w stopniach po 1 

Ustawienie minut jest potrzebne, gdy przekaźnika nie jest podłączony do systemu SCADA. 

17. SET Seconds 
(ustaw sekundy) *** 00 do 59, w krokach 1 

Ustawienie sekund jest potrzebne, gdy przekaźnik nie jest podłączony do systemu SCADA. 

18. SET Date (ustaw 
dzień) *** od 1 do 31 dni, w stopniach po 1 

Ustawienie dnia jest potrzebne, gdy przekaźnik nie jest podłączony do systemu SCADA. 

19. SET Month (ustaw 
miesiąc) *** od 1 do 12 miesięcy, w stopniach po 1 

Ustawienie miesiąca jest potrzebne, gdy przekaźnik nie jest podłączony do systemu SCADA. 

20. SET year 
(Ustaw rok) *** od 00 do 99 lat, w stopniach po 1 

Ustawienie roku jest potrzebne, gdy przekaźnik nie jest podłączony do systemu SCADA. 
 

Uwaga :*** Na przekaźniku wyświetlony jest bieżący dzień/godzina ustawiona w przekaźniku. 

  



P50 Agile P15D 7 Nastawy parametrów zabezpieczenia 
 
 

P15D/EN TM/B  7-7 
 

 

2.4 Nastawy Configuration (konfiguracja) 
 

Nr ser. Parametr Ustawienia domyślne Nastawa / zakresy 
1. Password (hasło) 0000 od 0000 do 9999 
Ta nastawa służy do wprowadzania nowego hasła. 

2. Restore Defaults 
(przywróć ustawienia domyślne) No Operation (brak działania) 

No Operation (brak działania) / 
All Settings (wszystkie ustawienia) / 
Setting Group 1 (grupa ustawień 1) 
Setting Group 2 (grupa ustawień 2) 

 
Ta nastawa służy do przywracania grupy ustawień do stanu fabrycznych ustawień domyślnych. 
Aby przywrócić wartości domyślne dla ustawień w dowolnej Grupie ustawień, ustawić komórkę ‘restore defaults’ na 
właściwy numer Grupy. Ewentualnie można ustawić komórkę ‘restore defaults’ na ‘all settings’, aby przywrócić wartości 
domyślne dla wszystkich ustawień IED, a nie tylko w danej Grupie. 
Podczas edycji ustawień przekaźnika za pośrednictwem interfejsu użytkownika nowe, zaktualizowane wartości są 
przechowywane w pamięci tymczasowej. Po dokonaniu edycji wszystkich ustawień 
w danej funkcji, istnieje możliwość zapisania ustawienia poprzez naciśnięcie przycisku SET lub anulowania zmian poprzez 
wybranie przycisku RESET. W razie naciśnięcia przycisku SET przekaźnik zapisuje ustawienie z pamięci tymczasowej 
w pliku ustawień rzeczywistych. W przypadku naciśnięcia przycisku RESET przekaźnik odrzuca pamięć tymczasową. 

 

Uwaga: Jeżeli nie będziemy dotykać klawiatury przez 100 sek, wówczas 
wszystkie zmiany zostaną anulowane i przekaźnik powróci do menu 
głównego. 
 
Przywrócenie stanu domyślnego dla wszystkich ustawień dotyczy 
również ustawień tylnego portu komunikacyjnego i może tym samym 
spowodować przerwanie komunikacji na tylnym porcie, jeżeli nowe 
(tj. te domyślne) ustawienia nie są kompatybilne z tymi na stacji 
nadrzędnej. 

 
 

3. Active Settings (aktywne 
ustawienia) Group 1 (grupa 1) Group 1 (grupa 1)/ Group 2 

(grupa 2) 
Ta nastawa określa aktywną grupę ustawień. 

4. Setting Group 1 (grupa ustawień 
1) Enabled (załączony) Enabled (załączony) 

Ta nastawa służy do załączania / wyłączania Grupy ustawień 1. W razie wyłączenia grupy ustawień z konfiguracji 
wszystkie powiązane z nią ustawienia i sygnały są ukryte z wyjątkiem tej nastawy. 

5. Setting Group 2 (grupa ustawień 
2) Disabled (wyłączony) Enabled (załączony)/ 

Disabled (wyłączony) 
Nastawa ta służy do załączania / wyłączania aktywnej Grupy ustawień 2. W razie wyłączenia grupy ustawień z konfiguracji 
wszystkie powiązane z nią ustawienia i sygnały są ukryte z wyjątkiem tej nastawy. 

6. System Configuration 
(konfiguracja systemu) Disabled (wyłączony) Enabled (załączony)/ 

Disabled (wyłączony) 
Ta nastawa służy do ustawiania menu System Configuration (konfiguracja systemu) widocznego w dalszej części 
w menu ustawień przekaźnika. Wewnątrz tego znajdują się parametry powiązane z blokowaniem drugiej harmonicznej. 

7. Overcurrent (zabezpieczenie 
nadprądowe) Enabled (załączony) Enabled (załączony)/ 

Disabled (wyłączony) 
Ta nastawa służy do załączania lub wyłączania funkcji fazowego zabezpieczenia nadprądowego. W razie wyłączenia jej 
wszystkie powiązane z nią ustawienia i sygnały są ukryte z wyjątkiem tej nastawy. 

8. Earth Fault (zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe) Enabled (załączony) Enabled (załączony)/  

Disabled (wyłączony) 
Ta nastawa służy do załączania lub wyłączania funkcji zabezpieczenia ziemnozwarciowego. 

9. Thermal Overload (zabezpieczenie 
przeciążeniowe termiczne) Disabled (wyłączony) Enabled (załączony)/ 

Disabled (wyłączony) 
Ta nastawa służy do załączania lub wyłączania funkcji zabezpieczenia przeciążeniowego termicznego. 

10. Cold Load Pickup (uruchamianie ze 
stanu zimnego) Disabled (wyłączony) Enabled (załączony)/ 

Disabled (wyłączony) 
Ta nastawa służy do załączania lub wyłączania funkcji uruchamiania ze stanu zimnego. 
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Nr ser. Parametr Ustawienia domyślne Nastawa / zakresy 

11. Measure’t Setup 
(ustawienie pomiarowe) ABC ABC /RYB 

Ta nastawa określa sposób przedstawiania faz. Na jej podstawie zmieni się przedstawienie faz 
w pomiarach, rejestrach przez urządzenie IED itp. Żadnej zmiany nie powinno być w rejestrach przechowywanych 
w pamięci, jeśli takie są. 

12. Under Current Protection 
(zabezpieczenie podprądowe) Disabled (wyłączony) Enabled (załączony)/ 

Disabled (wyłączony) 
Ta nastawa służy do załączania lub wyłączania zabezpieczenia podprądowego. 

13. Under Current Protection 
(zabezpieczenie podprądowe) Disabled (wyłączony) Enabled (załączony)/ 

Disabled (wyłączony) 
Ta nastawa służy do załączania lub wyłączania zabezpieczenia podprądowego. 

14. Setting Value (wartość ustawienia) Secondary (strona wtórna) Nieedytowalny 
To ustawienie określa referencje dla wszystkich ustawień zależnych od przekładni transformatorowych; w odniesieniu do 
strony wtórnej. 

 
 
 

2.5 Nastawy CT and VT Ratio (przekładnie PP i PN) 
 

Nr ser. Parametr Ustawienia domyślne Nastawa / zakresy 
1. Password (hasło) 0000 od 0000 do 9999 
Ta nastawa służy do wprowadzania nowego hasła. 

2. 
Phase CT Primary 
(strona pierwotna PP 
fazowego) 

00100 od 00001 do 30000A, 
w stopniach po 1 

Ta nastawa określa prąd wejściowy pierwotny fazowego przekładnika prądowego. 

3. 
E/F CT Primary 
(strona pierwotna PP 
ziemnozwarciowego) 

00100 od 00001 do 30000A, 
w stopniach po 1 

Ta nastawa określa prąd wejściowy pierwotny przekładnika prądu doziemnego. 
 
 
 

2.6 Nastawy Record Control (kontrola rejestru) 
 

Nr ser. Parametr Ustawienia domyślne Zakres nastaw 
1. Password (hasło) 0000 od 0000 do 9999 
Ta nastawa służy do wprowadzania nowego hasła. 

2. Clear Events (kasuj 
zdarzeń) No (nie) Yes (tak) / No (nie) 

Wybór „Yes” spowoduje wymazanie dotychczasowych zdarzeń z pamięci przekaźnika. 

3. Clear Faults (kasuj 
zwarcia) No (nie) Yes (tak) / No (nie) 

Wybór „Yes” spowoduje wymazanie dotychczasowych rejestrów zwarć z pamięci przekaźnika. 

4. Clear Dist Recs (kasuj 
rejestry zakł.) No (nie) Yes (tak) / No (nie) 

Wybór „Yes” spowoduje wymazanie dotychczasowych rejestrów zakłóceń z pamięci przekaźnika. 

5. Clear Maint (kasuj 
konserwację) No (nie) Yes (tak) / No (nie) 

Wybór „Yes” spowoduje wymazanie dotychczasowych rejestrów konserwacji z pamięci przekaźnika. 

6. Thermal Reset 
(wyzeruj stan cieplny) No (nie) Yes (tak) / No (nie) 

Wybór „Yes” spowoduje wyzerowanie dotychczasowego stanu cieplnego. 
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2.7 Nastawy Communication (komunikacja) 
 

Nr ser. Parametr Ustawienia domyślne Zakres nastaw 
1. Password (hasło) 0000 od 0000 do 9999 
Ta nastawa służy do wprowadzania nowego hasła. 

2. RP1 Address 
(adres RP1) 001 od 001 do 247, 

w stopniach po 1 
Ta nastawa służy do ustawiania unikalnego adresu przekaźnika tak, żeby oprogramowanie stacji nadrzędnej miało 
dostęp do tylko jednego przekaźnika. 

3. 
RP1 Baud rate 
(prędkość transmisji 
w bodach dla RP1) 

57600 9600 / 14400 / 19200 / 28800 
/ 38400 / 57600 

Ta nastawa umożliwia kontrolę prędkości komunikacji między przekaźnikiem a stacją nadrzędną. Ważne jest, 
by zarówno przekaźnik jak i stacja nadrzędna miały ustawioną taką samą prędkość. 

4. RP1 Parity 
(parzystość RP1) Even (parzyste) Even (parzyste) / Odd 

(nieparzyste) / None (brak) 
Ta nastawa umożliwia kontrolę formatu parzystości zastosowanego w ramkach danych. Ważne jest, by zarówno 
przekaźnik jak i stacja nadrzędna miały te same ustawienia parzystości. 

5. 
RP1 Time Sync 
(synchronizacja 
czasu RP1) 

Disabled (wyłączony) Enabled (załączony)/ 
Disabled (wyłączony) 

Ta nastawa załącza lub wyłącza synchronizację czasu z zegarem głównym. 
 
 
 

2.8 Nastawy Group (grupa) 
Poniższe nastawy są wspólne dla Group 1 (grupa 1) i Group 2 (grupa 2). 

 
2.8.1 System Config (konfiguracja systemu) 

 

Nr ser. Parametr Ustawienia domyślne Zakres nastaw 

1. 2nd Harmonic (2ga 
harmoniczna) Disabled (wyłączony) Enabled (załączony)/Disabled 

(wyłączony) 
Ta nastawa służy do załączania lub wyłączania blokowania dla drugiej harmonicznej zabezpieczenia nadprądowego. 

2. 
2ndHarm Thresh 
(próg 2giej 
harmonicznej) 

020 od 005 % do 070%, 
w stopniach po 1% 

Ta nastawa służy do określania wartości progowej dla drugiej harmonicznej. Jeżeli poziom drugiej harmonicznej/składowej 
podstawowej w dowolnym prądzie fazowym lub zerowym przekracza tę nastawę, zabezpieczenie nadprądowe zostanie 
zablokowane jako wybrane. 

3. I>lift 2H 10.00*In (10,00*In) od 04,00 do 32,00*In, 
w stopniach po 0,01*In 

Blokowanie drugiej harmonicznej stosowane jest tylko wtedy, gdy prąd podstawowy przekracza próg drugiej harmonicznej 
ale jest poniżej wartości ustawienia I> lift. Poziomy resetowania wynoszą 95% tych wartości progowych. 

 
2.8.2 I>1 Function (funkcja I>1) 

 

Nr ser. Parametr Ustawienia domyślne Zakres nastaw 

1. I>1 Function 
(funkcja I>1) 

IEC S Inverse 
(IEC standardowa zależna) 

Disabled (wyłączona) / DT (czasowo 
niezależna) / IEC S Inverse (IEC 
standardowa zależna) / S Inverse 1.3Sec 
(Standardowa zależna 1,3 sek) / IEC V 
Inverse (IEC silnie zależna) / IEC E 
Inverse (IEC bardzo silnie zależna) / UK 
LT Inverse (UK zależna z długim czasem 
zwłoki) / IEEE M Inverse (IEEE 
umiarkowanie zależna) / IEEE V Inverse 
(IEEE silnie zależna) / IEEE E Inverse 
(IEEE bardzo silnie zależna) / US Inverse 
(US zależna) / US ST Inverse (US 
standardowa zależna) 

Ta nastawa określa charakterystykę wyzwalania dla członu nadprądowego pierwszego stopnia. 

2. 
I>1 Current Set 
(ustawienie 
prądu I>1) 

1*In 
Jeżeli DT od 0,20 do 35,00*In w stopniach 
po 0,01*In 
Jeżeli IDMT, wówczas od 0,20 do 2,50*In 
w stopniach po 0,01*In 
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Ta nastawa określa ustawienie pobudzania dla członu nadprądowego pierwszego stopnia. 

3. I>1 Time Delay (czas 
zwłoki I>1) 1 od 000,00 do 100 s, 

w stopniach po 0,01 s 
Ta nastawa określa czas zwłoki dla ustawienia czasowo niezależnego, jeżeli zostanie ono wybrane dla członu 
nadprądowego pierwszego stopnia. 

4. I>1 TMS (ustawienie 
mnożnika czasu I>1) 1 od 0,025 do 1,200, 

w stopniach po 0,005 
Ta nastawa mnożnika czasu służy do korygowania czasu zadziałania w charakterystyce czasowo zależnej (IDMT) IEC. 

5. I>1 Time Dial (czas 
nastawiony I>1) 1 od 000,01 do 100,00, 

w stopniach po 0,01 s 
Ta nastawa mnożnika czasu służy do korygowania czasu zadziałania krzywych IEEE w charakterystyce czasowo zależnej 
(IDMT). 

6. 
I>1 tRESET (czas 
wyzerowania 
zabezpieczenia I>1) 

0 od 000,00 do 100 s, 
w stopniach po 0,01 s 

Ta nastawa określa typ czasu zerowania/zwalniania dla wszystkich rodzajów krzywych. 

7. I>1 2H Blocking 
(Blokowanie 2H I>1) Disabled (wyłączony) Enabled (załączony)/ 

Disabled (wyłączony) 
Ta nastawa określa załączanie/wyłączanie blokującego członu nadprądowego pierwszego stopnia ze względu na 
obecność prądu rozruchowego. 
Jeżeli obie nastawy I>1 Blocking i 2nd Harmonic są załączone, wówczas komenda wyzwolenia (I>1) zostanie 
zablokowana w przypadku, gdy zawartość drugiej harmonicznej w dowolnej fazie będzie wyższa od 2nd Harm Thresh. 
a prąd podstawowy będzie poniżej nastawy I> lift 2H. (Ustawiane w menu SYSTEM CONFIG.) 

 
2.8.3 I>2 Function (funkcja I>2) 

 

Nr ser. Parametr Ustawienia 
domyślne Zakres nastaw 

1. I>2 Function (funkcja 
I>2) 

IEC standardowa 
zależna 

Disabled (wyłączona) / DT (czasowo niezależna) / IEC 
S Inverse (IEC standardowa zależna) / S Inverse 
1.3Sec (Standardowa zależna 1,3 sek) / IEC V Inverse 
(IEC silnie zależna) / IEC E Inverse (IEC bardzo silnie 
zależna) / UK LT Inverse (UK zależna z długim czasem 
zwłoki) / IEEE M Inverse (IEEE umiarkowanie zależna) 
/ IEEE V Inverse (IEEE silnie zależna) / IEEE E Inverse 
(IEEE bardzo silnie zależna) / US Inverse (US zależna) 
/ US ST Inverse (US standardowa zależna) 

Ta nastawa określa charakterystykę wyzwalania dla członu nadprądowego drugiego stopnia. 

2. I>2 Current Set 
(ustawienie prądu I>2) 1*In (1*In) 

Jeżeli DT od 0,20 do 35,00*In 
w stopniach po 0,01*In 
Jeżeli IDMT, wówczas od 0,20 do 
2,50*In w stopniach po 0,01*In 

Ta nastawa określa ustawienie pobudzania dla członu nadprądowego drugiego stopnia. 

3. I>2 Time Delay (czas 
zwłoki I>2) 1 od 000,00 do 100 s, 

w stopniach po 0,01 s 
Ta nastawa określa czas zwłoki dla ustawienia czasowo niezależnego, jeżeli zostanie ono wybrane dla członu nadprądowego 
drugiego stopnia. 

4. I>2 TMS (ustawienie 
mnożnika czasu I>2) 1 od 0,025 do 1,200, 

w stopniach po 0,005 
Ta nastawa określa ustawienie mnożnika czasu służące do korygowania czasu zadziałania w charakterystyce czasowo 
zależnej (IDMT) IEC. 

5. I>2Time Dial (czas 
nastawiony I>2) 1 od 000,01 do 100,00, 

w stopniach po 0,01 
Ta nastawa określa nowe ustawienie mnożnika czasu służące do korygowania czasu zadziałania dla krzywych w 
charakterystyce czasowo zależnej (IDMT) IEEE. 

6. 
I>2 tRESET (czas 
wyzerowania 
zabezpieczenia I>2) 

0 od 000,000 do 100 s, 
w stopniach po 0,01 s 

Ta nastawa określa czas zerowania/zwalniania dla wszystkich rodzajów krzywych. 

7. I>2 2H Blocking 
(Blokowanie 2H I>2) Disabled (wyłączony) Enabled (załączony)/Disabled 

(wyłączony) 
Ta nastawa określa załączanie/wyłączanie blokującego członu nadprądowego drugiego stopnia ze względu na obecność 
prądu rozruchowego. 
Jeżeli obie nastawy I>2 Blocking i 2nd Harmonic są załączone, wówczas komenda wyzwolenia (I>2) zostanie 
zablokowana w przypadku, gdy zawartość drugiej harmonicznej w dowolnej fazie będzie wyższa od 2nd Harm Thresh. 
a prąd podstawowy będzie poniżej nastawy I> lift 2H. (Ustawiane w menu SYSTEM CONFIG.) 
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2.8.4 I>3 Function (funkcja I>3) 
 

Nr ser. Parametr Ustawienia domyślne Zakres nastaw 

1. I>3 Function 
(funkcja I>3) 

IEC S Inverse (IEC 
standardowa zależna) 

Disabled (wyłączona) / DT 
(czasowo niezależna) / IEC S 
Inverse (IEC standardowa zależna) 
/ S Inverse 1.3Sec (Standardowa 
zależna 1,3 sek) / IEC V Inverse 
(IEC silnie zależna) / IEC E Inverse 
(IEC bardzo silnie zależna) / UK LT 
Inverse (UK zależna z długim 
czasem zwłoki) / IEEE M Inverse 
(IEEE umiarkowanie zależna) / 
IEEE V Inverse (IEEE silnie 
zależna) / IEEE E Inverse (IEEE 
bardzo silnie zależna) / US Inverse 
(US zależna) / US ST Inverse (US 
standardowa zależna) 

Ta nastawa określa charakterystykę wyzwalania dla członu nadprądowego trzeciego stopnia. 

2. 
I>3 Current Set 
(ustawienie prądu 
I>3) 

1*In 
Jeżeli DT od 1,0 do 35,00*In 
w stopniach po 0,01*In 
Jeżeli IDMT, wówczas od 0,20 do 
2,50*In w stopniach po 0,01*In 

Ta nastawa określa ustawienie pobudzania dla członu nadprądowego trzeciego stopnia. 

3. I>3 Time Delay 
(czas zwłoki I>3) 1 od 000,00 do 100 s, 

w stopniach po 0,01 s 
Ta nastawa określa czas zwłoki dla ustawienia czasowo niezależnego, jeżeli zostanie ono wybrane dla członu 
nadprądowego trzeciego stopnia. 

4. 
I>3 TMS 
(ustawienie 
mnożnika czasu 
I>3) 

1 od 0,025 do 1,200, 
w stopniach po 0,005 

Ta nastawa określa ustawienie mnożnika czasu służące do korygowania czasu zadziałania 
w charakterystyce czasowo zależnej (IDMT) IEC. 

5. I>3Time Dial (czas 
nastawiony I>3) 1 od 000,01 do 100,00, 

w stopniach po 0,01 
Ta nastawa określa nowe ustawienie mnożnika czasu służące do korygowania czasu zadziałania 
w charakterystyce czasowo zależnej (IDMT) IEEE. 

6. 
I>3 tRESET (czas 
wyzerowania 
zabezpieczenia 
I>3) 

0 od 000,00 do 100 s, 
w stopniach po 0,01 s 

Ta nastawa określa czas zerowania/zwalniania dla wszystkich rodzajów krzywych. 

7. 
I>3 2H Blocking 
(Blokowanie 2H 
I>3) 

I>3 2H Blocking (Blokowanie 2H I>3) I>3 2H Blocking (Blokowanie 
2H I>3) 

Ta nastawa określa załączanie/wyłączanie blokującego członu nadprądowego drugiego stopnia ze względu na obecność 
prądu rozruchowego. 
Jeżeli obie nastawy I>2 Blocking i 2nd Harmonic są załączone, wówczas komenda wyzwolenia (I>2) zostanie 
zablokowana w przypadku, gdy zawartość drugiej harmonicznej w dowolnej fazie będzie wyższa od 2nd Harm Thresh. 
a prąd podstawowy będzie poniżej nastawy I> lift 2H. (Ustawiane w menu SYSTEM CONFIG.) 

 
 

2.8.5 IN>1 Function (funkcja IN>1) 
 

Nr ser. Parametr Ustawienia 
domyślne Zakres nastaw 

1. IN>1 Function 
(funkcja IN>1) 

IEC S Inverse (IEC 
standardowa zależna) 

Disabled (wyłączona) / DT (czasowo niezależna) / 
IEC S Inverse (IEC standardowa zależna) / 
S Inverse 1.3Sec (Standardowa zależna 1,3 sek.) / 
IEC V Inverse (IEC silnie zależna) 
/ IEC E Inverse (IEC bardzo silnie zależna) / 
UK LT Inverse (UK zależna z długim czasem zwłoki) / 
IEEE M Inverse (IEEE umiarkowanie zależna) / 
IEEE V Inverse (IEEE silnie zależna) 
/ IEEE E Inverse (IEEE bardzo silnie zależna) / 
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US Inverse (US zależna) / 
US  ST Inverse  (US standardowa zależna) 

Ta nastawa określa charakterystykę wyzwalania dla pierwszego stopnia ziemnozwarciowego członu zabezpieczającego. 

2. IN>1 Current Set 
(ustawienie prądu IN>1) 1*In 

Jeżeli DT od 0,10 do 35,00*In 
w stopniach po 0,01*In 
Jeżeli IDMT, wówczas od 0,10 do 2,50*In 
w stopniach po 0,01*In 

Ta nastawa określa ustawienie pobudzania dla pierwszego stopnia ziemnozwarciowego członu zabezpieczającego. 

3. IN>1 Time Delay (czas 
zwłoki IN>1) 1 od 000,00 do 200 s, w stopniach po 0,01 s 

Ta nastawa określa czas zwłoki dla ustawienia czasowo niezależnego, jeżeli zostanie ono wybrane dla członu 
ziemnozwarciowego pierwszego stopnia. 

4. IN>1 TMS (ustawienie 
mnożnika czasu IN>1) 1 od 0,025 do 1,200, w stopniach po 0,005 

Ta nastawa określa nowe ustawienie mnożnika czasu służące do korygowania czasu zadziałania 
w charakterystyce czasowo zależnej (IDMT) IECE. 

5. IN>1 Time Dial (czas 
nastawiony IN>1) 1 od 000,01 do 100,00, w stopniach po 0,01 

Ta nastawa określa ustawienie mnożnika czasu służące do korygowania czasu zadziałania dla krzywych 
w charakterystyce czasowo zależnej (IDMT) IEEE. 

6. 
IN>1 tRESET (czas 
wyzerowania 
zabezpieczenia IN>1) 

0 od 000,00 do 100 s, w stopniach po 0,01 s 

Ta nastawa określa czas zerowania/zwalniania dla wszystkich rodzajów krzywych. 

7. IN >1 2H Blocking 
(Blokowanie 2H IN >1) Disabled (wyłączony) Enabled (załączony)/ Disabled (wyłączony) 

Ta nastawa określa załączanie/wyłączanie blokującego członu ziemnozwarciowego pierwszego stopnia ze względu na 
obecność prądu rozruchowego. 
Jeżeli obie nastawy IN>1 Blocking i 2nd Harmonic są załączone, wówczas komenda wyzwolenia (IN>1) zostanie 
zablokowana w przypadku, gdy zawartość drugiej harmonicznej w dowolnej fazie będzie wyższa od 2nd Harm Thresh. 
a prąd podstawowy będzie poniżej nastawy I> lift 2H. (Ustawiane w menu SYSTEM CONFIG.) 

 
 

2.8.6 IN>2 Function (funkcja IN>2) 
 

Nr ser. Parametr Ustawienia 
domyślne Zakres nastaw 

1. IN>2 Function 
(funkcja IN>2) 

IEC S Inverse (IEC 
standardowa zależna) 

Disabled (wyłączona) / DT (czasowo niezależna) / 
IEC S Inverse (IEC standardowa zależna) / 
S Inverse 1.3Sec (Standardowa zależna 1,3 sek) / 
IEC V Inverse (IEC silnie zależna) / IEC E Inverse 
(IEC bardzo silnie zależna) / UK LT Inverse (UK 
zależna z długim czasem zwłoki) / IEEE M Inverse 
(IEEE umiarkowanie zależna) / IEEE V Inverse 
(IEEE silnie zależna) / IEEE E Inverse (IEEE bardzo 
silnie zależna) / US Inverse (US zależna) / US ST 
Inverse (US standardowa zależna) 

Ta nastawa określa charakterystykę wyzwalania dla drugiego stopnia ziemnozwarciowego członu zabezpieczającego. 

2. 
IN >2 Current Set 
(ustawienie prądu 
IN >2) 

1*In 
Jeżeli DT od 0,10 do 35,00*In w stopniach po 
0,01*In 
Jeżeli IDMT, wówczas od 0,10 do 2,50*In 
w stopniach po 0,01*In 

Ta nastawa określa ustawienie pobudzania dla drugiego stopnia ziemnozwarciowego członu zabezpieczającego. 

3. IN>2 Time Delay 
(czas zwłoki IN>2) 1 od 000,00 do 200 s, w stopniach po 0,01 s 

Ta nastawa określa czas zwłoki dla ustawienia czasowo niezależnego, jeżeli zostanie ono wybrane dla członu 
ziemnozwarciowego drugiego stopnia. 

4. 
IN >2 TMS 
(ustawienie 
mnożnika czasu 
IN >2) 

1 od 0,025 do 1,200, w stopniach po 0,005 

Ta nastawa określa ustawienie mnożnika czasu do korygowania czasu zadziałania w charakterystyce czasowo zależnej 
(IDMT) IEC. 

5. 
IN >2 Time Dial 
(czas nastawiony 
IN >2) 

1 od 000,01 do 100,00, w stopniach po 0,01 



P50 Agile P15D 7 Nastawy parametrów zabezpieczenia 
 
 

P15D/EN TM/B  7-13 
 

Ta nastawa określa ustawienie mnożnika czasu służące do korygowania czasu zadziałania dla krzywych 
w charakterystyce czasowo zależnej (IDMT) IEEE. 

6. 
IN >2 tRESET (czas 
wyzerowania 
zabezpieczenia 
IN >2) 

0 od 000,00 do 100 s, w stopniach po 0,01 s 

Ta nastawa określa czas zerowania/zwalniania dla charakterystyki resetowania niezależnej czasowo. 

7. 
IN >2 2H Blocking 
(Blokowanie 2H IN 
>2) 

Disabled (wyłączony) Enabled (załączony)/Disabled (wyłączony) 

Ta nastawa określa załączanie/wyłączanie blokującego członu ziemnozwarciowego drugiego stopnia ze względu na 
obecność prądu rozruchowego. 
Jeżeli obie nastawy IN>2 Blocking i 2nd Harmonic są załączone, wówczas komenda wyzwolenia (IN>2) zostanie 
zablokowana w przypadku, gdy zawartość drugiej harmonicznej w dowolnej fazie będzie wyższa od 2nd Harm Thresh, 
a prąd podstawowy będzie poniżej nastawy I> lift 2H. (Ustawiane w menu SYSTEM CONFIG.) 

 
 

2.8.7 IN>3 Function (funkcja IN>3) 
 

Nr ser. Parametr Ustawienia 
domyślne Zakres nastaw 

1. IN>3 Function (funkcja 
IN>3) 

IEC S Inverse (IEC 
standardowa zależna) 

Disabled (wyłączona) / DT (czasowo niezależna) / 
IEC S Inverse (IEC standardowa zależna) / 
S Inverse 1.3Sec (Standardowa zależna 1,3 sek) / 
IEC V Inverse (IEC silnie zależna) / IEC E Inverse 
(IEC bardzo silnie zależna) / UK LT Inverse (UK 
zależna z długim czasem zwłoki) / IEEE M Inverse 
(IEEE umiarkowanie zależna) / IEEE V Inverse 
(IEEE silnie zależna) / IEEE E Inverse (IEEE 
bardzo silnie zależna) / US Inverse (US zależna) / 
US ST Inverse (US standardowa zależna) 

Ta nastawa określa charakterystykę wyzwalania dla trzeciego stopnia ziemnozwarciowego członu zabezpieczającego. 

2. 
IN>3 Current Set 
(ustawienie prądu 
IN>3) 

1*In (1*In) 
Jeżeli DT od 1,0 do 35,00*In w stopniach po 
0,01*In 
Jeżeli IDMT, wówczas od 0,10 do 2,50*In 
w stopniach po 0,01*In 

Ta nastawa określa charakterystykę pobudzania dla trzeciego stopnia ziemnozwarciowego członu zabezpieczającego. 

3. IN>3 Time Delay (czas 
zwłoki IN>3) 1 od 000,00 do 200 s, w stopniach po 0,01 s 

Ta nastawa określa czas zwłoki dla ustawienia czasowo niezależnego, jeżeli zostanie ono wybrane dla członu 
ziemnozwarciowego trzeciego stopnia. 

4. IN>3 TMS (ustawienie 
mnożnika czasu IN>3) 1 od 0,025 do 1,200, w stopniach po 0,005 

Ta nastawa określa ustawienie mnożnika czasu do korygowania czasu zadziałania w charakterystyce czasowo zależnej 
(IDMT) IEC. 

5. IN>3Time Dial (czas 
nastawiony IN>3) 1 od 000,01 do 100,00, w stopniach po 0,01 

Ta nastawa określa ustawienie mnożnika czasu służące do korygowania czasu zadziałania dla krzywych 
w charakterystyce czasowo zależnej (IDMT) IEEE. 

6. 
IN>3 tRESET (czas 
wyzerowania 
zabezpieczenia IN>3) 

0 od 000,00 do 100 s, w stopniach po 0,01 s 

Ta nastawa określa czas zerowania/zwalniania dla wszystkich rodzajów krzywych. 

7. IN>3 2H Blocking 
(Blokowanie 2H IN>3) Disabled (wyłączony) Enabled (załączony)/Disabled (wyłączony) 

Ta nastawa określa załączanie/wyłączanie blokującego członu ziemnozwarciowego trzeciego stopnia ze względu na 
obecność prądu rozruchowego. 
Jeżeli obie nastawy IN>3 Blocking i 2nd Harmonic są załączone, wówczas komenda wyzwolenia (IN>3) zostanie 
zablokowana w przypadku, gdy zawartość drugiej harmonicznej w dowolnej fazie będzie wyższa od 2nd Harm Thresh. 
a prąd podstawowy będzie poniżej nastawy I> lift 2H. (Ustawiane w menu SYSTEM CONFIG.) 
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2.8.8 Thermal Overload (zabezpieczenie przeciążeniowe termiczne) 
 

Nr ser. Parametr Ustawienia domyślne Zakres nastaw 

1. Characteristic 
(charakterystyka) Single (pojedyncza) Disabled (wyłączona) / Single (pojedyncza) 

Ta nastawa określa charakterystykę zadziałania dla zabezpieczenia przeciążeniowego cieplnego. 

2. Thermal Trip (wyzwalanie 
cieplne) 1*In (1*In) od 0,10 do 4,00*In, w stopniach po 0,01 In 

Ta nastawa określa maksymalny dopuszczalny prąd pełnego obciążenia oraz wartość progową pobudzenia dla 
charakterystyki cieplnej. 

3. Thermal Alarm (alarm 
termiczny) 70 od 50 do 100%, w stopniach po 1% 

Ta nastawa określa próg stanu cieplnego odpowiadający wartości procentowej progu pobudzenia, przy którym 
wygenerowany zostanie alarm. 

4. Time constant 1 (stała 
czasowa 1) 10 od 001 do 200 min, w stopniach po 1 min. 

Ten parametr określa cieplną stałą czasową dla charakterystyki z jedną stałą czasową. 
5. K factor (współczynnik K) 1,05 od 1 do 1,5, w stopniach po 0,01 
Ta nastawa precyzuje stałą k dla funkcji zabezpieczenia przeciążeniowego cieplnego 

 
 

2.8.9 Undercurrent (zabezpieczenie podprądowe) 
 

Nr ser. Parametr Ustawienia domyślne Zakres nastaw 
1. I< Status (status I<1) Disabled (wyłączony) Enabled (załączony)/Disabled (wyłączony) 
Ta nastawa służy do załączania lub wyłączania zabezpieczenia podprądowego. 

2. I< 1*In od 0,1 In do 1,00*In w stopniach 
po 0,01*In 

Ta nastawa określa ustawienie pobudzania dla członu podprądowego. 

3. tI< 10 od 0,20 s do 100 s, w stopniach 
po 0,01 s 

Ta nastawa określa zwłokę czasową dla wyzwalania. 
 
 

2.8.10 Cold Load Pickup (uruchamianie ze stanu zimnego) 
 
 

Nr ser.   Parametr     Ustawienia domyślne  Zakres nastaw 

1. tcold Time Delay 
(czas zwłoki tcold) 7200  od 00000 do 14400 s, 

w stopniach po 1 s 
Ta nastawa określa czas, przez jaki zasilanie musi być odcięte od odbiornika energii elektrycznej (czas beznapięciowy), 
zanim będą mogły być zastosowane nowe nastawy. 

2. tclp Time Delay (czas 
zwłoki tclp) 7200  od 00000 do 14400 s, 

w stopniach po 1 s 
Ten parametr odpowiada za okres, liczony od momentu zamknięcia wyłącznika, przez który odpowiednie nastawy 
nadprądowe i ziemnozwarciowe będą zmodyfikowane lub zablokowane. 

3. I>1 Status 
(status I>1) Enabled (załączony)  Block (blok) / Enabled (załączony) 

Komórki I>1 status mają dwie opcje ustawień, „Enable” (załącz) i „Block” (blok). Wybranie ustawienia „Enable” dla danego 
stopnia oznacza, że nastawy prądu i czasu zaprogramowane w poniższych komórkach będą tymi, które przyjęto podczas 
odmierzania czasu „tclp”. Wybranie opcji „Block” po prostu blokuje właściwy stopień zabezpieczenia na czas „tclp”. 
Powoduje również usunięcie poniższych ustawień prądu i czasu dla tego stopnia z menu. 

4. I>1 Current Set 
(ustawienie prądu I>1) 1.5*In (1,5*In)  od 0,20 do 4,00*In, w stopniach 

po 0,01*In 
Ta nastawa określa nowe ustawienie pobudzenia dla pierwszego stopnia członu nadprądowego 
w okresie odmierzania czasu tclp. 

5. I>1 Time Delay 
(czas zwłoki I>1) 0,01  od 000,00 do 100 s, w stopniach 

po 0,01 s 
Ta nastawa określa nową zwłokę czasową zadziałania dla pierwszego stopnia członu nadprądowego czasowo 
niezależnego w okresie odmierzania czasu tclp. 

6. I>1 TMS (ustawienie 
mnożnika czasu I>1) 0,1   od 0,025 do 1,200, w stopniach po 0,005 

Ta nastawa określa nowy mnożnik czasowy pierwszego stopnia członu dostosowujący czas zadziałania dla charakterystyki 
IEC IDMT na okres odmierzania czasu tclp. 
7. I>2 Status (status I>2) Enabled (załączony)  Block (blok) / Enabled (załączony) 
Komórki I>2 status mają dwie opcje ustawień, „Enable” (załącz) i „Block” (blok). Wybranie ustawienia „Enable” dla danego 
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stopnia oznacza, że nastawy prądu i czasu zaprogramowane w poniższych komórkach będą tymi, które przyjęto podczas 
odmierzania czasu „tclp”. Wybranie opcji „Block” po prostu blokuje właściwy stopień zabezpieczenia na czas „tclp”. 
Powoduje również usunięcie poniższych ustawień prądu i czasu dla tego stopnia z menu. 

8. I>2 Current Set 
(ustawienie prądu I>2) 1.5*In (1,5*In) 0,20*In do 4,00*In, w krokach 0,01*In 

Ta nastawa określa nowe ustawienie pobudzenia dla drugiego stopnia członu nadprądowego 
w okresie odmierzania czasu tclp. 

9. I>2 Time Delay 
(czas zwłoki I>2) 0,01  od 000,00 do 100 s, w stopniach po 0,01 s 

Ta nastawa określa nową zwłokę czasową zadziałania dla drugiego stopnia członu nadprądowego czasowo niezależnego 
w okresie odmierzania czasu tclp. 

10. I>2 TMS (ustawienie 
mnożnika czasu I>2) 0,1  od 0,025 do 1,200, w stopniach po 0,005 

Ta nastawa określa nowy mnożnik czasowy drugiego stopnia członu dostosowujący czas zadziałania dla charakterystyki 
IEC IDMT na okres odmierzania czasu tclp. 
11. I>3 Status (status I>3) Enabled (załączony) Block (blok) / Enabled (załączony) 
Komórki I>3 status mają dwie opcje ustawień, „Enabled” (załączony) i „Block” (blok). Wybranie ustawienia „Enable” dla 
danego stopnia oznacza, że nastawy prądu i czasu zaprogramowane 
w poniższych komórkach będą tymi, które przyjęto podczas odmierzania czasu „tclp”. Wybranie opcji „Block” po prostu 
blokuje właściwy stopień zabezpieczenia na czas „tclp”. Powoduje również usunięcie poniższych ustawień prądu i czasu 
dla tego stopnia z menu. 

12. I>3 Current Set 
(ustawienie prądu I>3) 1.5*In (1,5*In) od 0,20*In do 4,00*In, 

w stopniach po 0,01*In 
Ta nastawa określa nowe ustawienie pobudzenia dla trzeciego stopnia członu nadprądowego 
w okresie odmierzania czasu tclp. 

13. I>3 Time Delay (czas 
zwłoki I>3)  0,01  od 000,00 do 100 s, w stopniach po 0,01 s 

Ta nastawa określa nową zwłokę czasową zadziałania dla trzeciego stopnia członu nadprądowego czasowo niezależnego 
w okresie odmierzania czasu tclp. 

14. I>3 TMS (ustawienie 
mnożnika czasu I>3) 0,1  od 0,025 do 1,200, w stopniach po 0,005 

Ta nastawa określa nowy mnożnik czasowy trzeciego stopnia członu dostosowujący czas zadziałania dla charakterystyki 
IEC IDMT na okres odmierzania czasu tclp. 

15. IN>1 Status 
(status IN>1) Enabled (załączony) Block (blok) / Enabled (załączony) 

Komórki IN>1 status mają dwie opcje ustawień, „Enabled” (załączony) i „Block” (blok). Wybranie ustawienia „Enable” dla 
danego stopnia oznacza, że nastawy prądu i czasu zaprogramowane 
w poniższych komórkach będą tymi, które przyjęto podczas odmierzania czasu „tclp”. Wybranie opcji „Block” po prostu 
blokuje właściwy stopień zabezpieczenia na czas „tclp”. Powoduje również usunięcie poniższych ustawień prądu i czasu 
dla tego stopnia z menu. 

16. IN>1 Current Set 
(ustawienie prądu IN>1) 0.2*In (0,2*In) od 0,20 do 4,00 w stopniach po 0,01*In 

Ta nastawa określa nowe ustawienie pobudzenia dla pierwszego stopnia członu ziemnozwarciowego w okresie 
odmierzania czasu tclp. 

17. IN>1 Time Delay (czas 
zwłoki IN>1) 0,01  od 000,00 s do 200 s, 

w stopniach po 0,01 s 
Ta nastawa określa nową zwłokę czasową zadziałania dla pierwszego stopnia członu czasowo niezależnego w okresie 
odmierzania czasu tclp. 
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Nr ser.        Parametr        Ustawienia domyślne  Zakres nastaw 

18. IN>1 TMS (ustawienie 
mnożnika czasu IN>1) 0,1  od 0,025 do 1,2, w stopniach po 0,005 

Ta nastawa określa nowy mnożnik czasowy dostosowujący czas zadziałania dla charakterystyki IEC IDMT na okres 
odmierzania czasu tclp. 
19. IN>2 Status (status IN>2) Enabled (załączony) Block (blok) / Enabled (załączony) 
Komórki IN>2 status mają dwie opcje ustawień, „Enable” (załącz) i „Block” (blok). Wybranie ustawienia „Enable” dla 
danego stopnia oznacza, że nastawy prądu i czasu zaprogramowane 
w poniższych komórkach będą tymi, które przyjęto podczas odmierzania czasu „tclp”. Wybranie opcji „Block” po prostu 
blokuje właściwy stopień zabezpieczenia na czas „tclp”. Powoduje również usunięcie poniższych ustawień prądu i czasu 
dla tego stopnia z menu. 

20. IN>2 Current Set 
(ustawienie prądu IN>2) 0,2*In od 0,20 do 4,00*In, 

w stopniach po 0,01*In 
Ta nastawa określa nowe ustawienie pobudzenia dla drugiego stopnia członu ziemnozwarciowego w okresie 
odmierzania czasu tclp. 

21. IN>2 Time Delay (czas 
zwłoki IN>2) 0,01  od 000,00 do 200 s, 

w stopniach po 0,01 s 
Ta nastawa określa nową zwłokę czasową zadziałania dla drugiego stopnia członu czasowo niezależnego w okresie 
odmierzania czasu tclp. 

22. IN>2 TMS (ustawienie 
mnożnika czasu IN>2) 0,1  od 0,025 do 1,200, 

w stopniach po 0,005 
Ta nastawa określa nowy mnożnik czasowy dostosowujący czas zadziałania dla charakterystyki IEC IDMT na okres 
odmierzania czasu tclp. 
23. IN>3 Status (status IN>3) Enabled (załączony) Block (blok) / Enabled (załączony) 
Komórki IN>3 status mają dwie opcje ustawień, „Enabled” (załączony) i „Block” (blok). Wybranie ustawienia „Enable” dla 
danego stopnia oznacza, że nastawy prądu i czasu zaprogramowane 
w poniższych komórkach będą tymi, które przyjęto podczas odmierzania czasu „tclp”. Wybranie opcji „Block” po prostu 
blokuje właściwy stopień zabezpieczenia na czas „tclp”. Powoduje również usunięcie poniższych ustawień prądu i czasu 
dla tego stopnia z menu. 

24. IN>3 Current Set 
(ustawienie prądu IN>3) 0.2*In (0,2*In) od 0,20 do 4,00*In, 

w stopniach po 0,01*In 
Ta nastawa określa nowe ustawienie pobudzenia dla trzeciego stopnia członu ziemnozwarciowego w okresie 
odmierzania czasu tclp. 

25. IN>3 Time Delay (czas 
zwłoki IN>3) 0,01  od 000,00 do 200 s, 

w stopniach po 0,01 s 
Ta nastawa określa nową zwłokę czasową zadziałania dla trzeciego stopnia członu czasowo niezależnego w okresie 
odmierzania czasu tclp. 

26. IN>3 TMS (ustawienie 
mnożnika czasu IN>3) 0,1  od 0,025 do 1,200, 

w stopniach po 0,005 
Ta nastawa określa nowy mnożnik czasowy dostosowujący czas zadziałania dla charakterystyki IEC IDMT na okres 
odmierzania czasu tclp. 
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1 STRESZCZENIE ROZDZIAŁU 
 
 
Ten rozdział składa się z następujących części: 

 

1 Streszczenie rozdziału 
2 Monitorowanie i kontrola 

2.1 Funkcje monitorowania i kontroli (rejestr zdarzeń, zwarć i zakłóceń) 

2.1.1 Rejestr zdarzeń 

2.1.2 Rejestr zwarć 

2.1.3 Rejestr zakłóceń 

2.2 Wyświetlanie parametrów pomiarów 

2.3 Funkcje samodiagnostyki 

2.4 Interfejs ze SCADA 

2.5 Przekaźnik z wyjściem binarnym 

2.6 Wyzwalanie zdalne 
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2 MONITOROWANIE I KONTROLA 
 
 
 

 

2.1 Funkcje monitorowania i kontroli (rejestr zdarzeń, zwarć i zakłóceń) 
 
Urządzenie IED rejestruje trzy różne rodzaje zapisów. Są to zapisy o zdarzeniu, o zwarciu 
lub o zakłóceniu. Są one przechowywane są w pamięci nieulotnej urządzenia IED. 
Prowadzenie rejestrów jest bardzo istotne ponieważ pozwala określić sekwencję zdarzeń, 
które wystąpiły np. po określonej zmianie stanu sieci elektroenergetycznej. 
Urządzenie zapamiętuje do: 
 

• 100 zapisów zdarzeń, 

• 5 zapisów zwarć, 

• 5 zapisów zakłóceń. 

 
W przypadku, gdy dostępna pamięć zostanie wyczerpana, to najstarsze zdarzenie jest 
automatycznie kasowane i nadpisywane nowym. Wewnętrzny zegar urządzenia IED 
oznacza każde zdarzenie znacznikami czasowymi z rozdzielczością rzędu 1 ms. 
Kolumna VIEW RECORDS (wyświetlanie rejestrów) zawiera szczegóły tych zapisów 
zdarzeń i zwarć, które mogą być wyświetlone na przednim panelu urządzenia IED, jednak 
łatwiejsze jest przeglądanie zapisów za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego. 
Urządzenie obsługuje protokół IEC 60870-5-103 i Modbus. Automatycznie wykrywa 
komendę IEC-60870-5-103 i MODBUS i odpowiada we właściwym języku. Protokołu nie 
definiuje żadne specyficzne ustawienie. 

 

Uwaga: MODBUS z założenia nie obsługuje funkcjonalności zdarzeń. 

 
 

2.1.1 Rejestr zdarzeń 
 
Rejestry zdarzeń są generowane, gdy następuje określone zdarzenie. Zmiana stanu sygnału 
dowolnego wejścia cyfrowego lub wyjścia sygnałowego członu zabezpieczającego 
powoduje, że tworzony jest nowy rejestr zdarzenia. Zdarzenia te są generowane przez 
oprogramowanie zabezpieczające i są natychmiast znakowane czasowo. Następnie są 
przenoszone do pamięci nieulotnej, gdzie są przechowywane. 
Urządzenie monitoruje status logiczny i fizyczny w sposób ciągły. Urządzenie zaopatrzono 
w trzy fizyczne wyjścia binarne oznaczone jako S1, S2 i S3. S1 służy do monitorowania 
statusu wyłącznika jak również wykorzystuje ten status dla działania przy uruchamianiu ze 
stanu zimnego, zaś S2 i S3 są uniwersalne. Każda zmiana fizyczna lub logiczna zostaje 
zapisana jako zdarzenie. Zdarzenia te są przechowywane w wewnętrznej, nieulotnej pamięci 
wraz ze znacznikami czasowymi. Wśród zapisywanych zdarzeń znajdują się: pobudzenie 
zabezpieczenia, resetowanie przekaźnika oraz wyzwolenia wyłącznika. Pełną listę zawiera 
dokument protokołu. Istnieje możliwość zapisania do 100 takich zdarzeń oraz pobrania ich 
do szczegółowej analizy. Dane zdarzenia zawierają następujące szczegóły: 
 
Pojemność: 100 zdarzeń 
Znacznik czasowy: 1 milisekunda 
Wyzwalacze: Dowolny wybrany alarm i próg zabezpieczenia, zmiana stanu wejścia 

logicznego, zdarzenia testów autodiagnostycznych oraz zmiany 
ustawień. 

 
Użytkownik może przeglądać rejestr zdarzeń za pomocą interfejsu panelu przedniego, portu 
USB lub zdalnie za pomocą tylnego portu EIA(RS)485. 
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2.1.2 Rejestr zwarć 
 
 
Zwarcie zostaje zarejestrowane na skutek dowolnego sygnału zabezpieczenia, który 
powoduje wyzwolenie wyłącznika. Jeżeli jakiekolwiek zapisy zwarć występują, 
automatycznie pojawią się one kolumnie VIEW RECORDS. Zapis zwarcia można wybrać 
w kolumnie VIEW RECORDS. Wartość „01” odpowiada ostatniemu zapisowi zwarcia. 
Informacje dot. zwarcia znajdują się w kolejnych komórkach. Znacznik czasu przypisany do 
danego zapisu zwarcia jest bardziej dokładny niż odpowiadający mu znacznik zapisu 
zdarzenia, gdyż zdarzenie jest rejestrowane po faktycznym wygenerowaniu zapisu zwarcia. 
Pomiary parametrów zwarcia podane dla danego zapisu zwarcia odnoszą się do momentu 
uruchomienia zabezpieczenia. 
 
Po każdym zwarciu przekaźnik blokuje dane zwarcia, które można przeglądać na potrzeby 
szczegółowej analizy. Poniżej znajdują się szczegóły danych zwarcia. 
Pojemność: 5 zwarć 
 
Znacznik czasowy: 1 milisekunda 
Wyzwalacze: Dowolny wybrany próg zabezpieczenia. 
Dane: numer zwarcia, rodzaj zwarcia (stopień/fazowe/doziemne itp.), licznik 

wyzwoleń, Amplituda prądu zwarciowego w przeliczeniu na wartość 
wtórną, rozkład wyzwolenia w czasie, stan cieplny, data wystąpienia 
zwarcia i godzina wystąpienia zwarcia. 

 
 

2.1.3 Rejestr zakłóceń 
 
 
Rejestrator zakłóceń może zapisywać przebiegi skalibrowanych kanałów analogowych jak 
również wartości sygnałów cyfrowych. Dane do rejestratora zakłóceń są przesyłane raz na 
cykl, następnie są one zestawiane w rejestr zakłóceń. Rejestry zakłóceń można odczytać za 
pomocą oprogramowania użytkowego lub za pomocą systemu SCADA, który może także 
przechowywać dane w formacie COMTRADE, co pozwala użytkownikowi na korzystanie 
z innych pakietów programowych do przeglądania zapisanych danych. 
We wbudowanym rejestratorze zakłóceń wydzielony jest pewien obszar pamięci 
przeznaczony specjalnie na rejestrowanie zakłóceń. Liczba zapisów, które mogą być 
przechowywane zależy od czasu trwania rejestracji. Istnieje możliwość zapisania do 5 takich 
przebiegów; czas trwania zapisu poszczególnych zakłóceń wynosi 1 sek. Maksymalny 
łączny czas zapisu wynosi 5 sekund. 
Gdy cała dostępna pamięć zostanie zapisana, to najstarsze zdarzenia są kasowane 
i nadpisywane najnowszymi. Rejestrator zakłóceń zapisuje próbki, które są pobierane 
z częstotliwością 12 próbek na cykl. 
Każdy rejestrator zakłóceń posiada 4 kanałów analogowych i 16 kanały cyfrowe. Do kanałów 
analogowych przypisywana jest również odpowiednia przekładnia przekładnika prądowego, 
aby umożliwić skalowania do wartości pierwotnych. 
Przekaźnik zapisuje przebieg prądu wraz ze wszystkimi stanami cyfrowymi i logicznymi 
w czasie trwania zwarcia. Zapis zakłócenia może nastąpić na skutek działania 
wyzwalającego przekaźnika. Przebieg można pobrać za pośrednictwem portu 
komunikacyjnego do dalszej analizy. 
Zapis zakłócenia zawiera następujące szczegóły: 
Pojemność: 5 zapisów po 1 sek (0,9 sek f przed wystąpieniem zwarcia 

i 0,1 sek po wystąpieniu zwarcia) 
Częstotliwość próbkowania: 12 próbek na cykl 
Wyzwalacze: Sygnał wyzwalający 
Dane: 4 kanały analogowe i 16 kanałów cyfrowych 

(stany fizyczne i logiczne). 
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2.2 Wyświetlanie parametrów pomiarów 
 
 
Urządzenie dokonuje bezpośrednich pomiarów i obliczeń szeregu parametrów 
systemowych, które są regularnie aktualizowane. Wartości te można przeglądać w menu 
MEASUREMENTS (pomiary) na ekranie wyświetlacza LCD używając klawiszy 
nawigacyjnych znajdujących się na panelu przednim lub narzędzia konfiguracyjnego P50 
Agile. 
W normalnych warunkach na przekaźniku wyświetlane są wartości prądu po stronie 
pierwotnej i wtórnej dla faz A, B, C i prądu doziemnego N według przekładni PP faza/ziemia 
z dokładnością do ±1% 1% i stan cieplny w %. 

 
Urządzenie mierzy i wyświetla następujące wielkości: 

 

Parametr Jednostka Opis 
IA Amp Prąd po stronie pierwotnej w fazie A 
IB Amp Prąd po stronie pierwotnej w fazie B 
IC Amp Prąd po stronie pierwotnej w fazie C 
Wejście Amp Prąd po stronie pierwotnej w fazie N 
Ia Amp Prąd po stronie wtórnej w fazie A 
Ib Amp Prąd po stronie wtórnej w fazie B 
Ic Amp Prąd po stronie wtórnej w fazie C 
In Amp Prąd po stronie wtórnej w fazie N 
Stopień cieplny % Stan cieplny 

 
W przypadku zwarcia na wyświetlaczu LCD wyświetlony zostaje rodzaj zwarcia oraz prąd 
zwarcia. Urządzenie IED mierzy prąd zwarcia i przechowuje pomiar w pamięci nieulotnej. 

 
 
 

2.3 Funkcje samodiagnostyki 
 
 

Przekaźnik P15D funkcję autodiagnostyki pozwalającą sprawdzić działanie sprzętu oraz 
oprogramowania podczas eksploatacji. W przypadku problemu ze sprzętem lub 
oprogramowaniem, funkcja ta jest w stanie wykryć i zgłosić problem. 
Przekaźnik nieustannie monitoruje sprzęt i w przypadku wykrycia jakiejkolwiek usterki/błędu 
sprzętu na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony odpowiedni kod błędu. Te usterki/błędy 
są przechowywane w pliku dziennika błędów i można je przeglądać z menu „Error Log” 
menu. Dziennik błędów jest przechowywany jako 16-bitowa liczba całkowita. Poniżej 
przedstawiono niektóre przykłady kodów błędów: 
 
Błąd ustawienia: 0000 0000 0000 0001 
Błąd RTC: 0000 0000 0000 0100 
 
Jeżeli ustawione jest więcej bitów błędów niż jeden: kod błędu wyświetlony na wyświetlaczu 
LCD stanowi kombinację tych bitów błędów. 
Na przykład, jeżeli jednocześnie wystąpi błąd RTC i błąd ustawienia, wówczas kod 
błędu/dziennik błędu będzie wyglądać, jak poniżej: 
 
Kod błędu: 0000 0000 0000 0101 Dziennik błędu na LCD: 0005 
 
Jeżeli w trakcie procedury autodiagnostyki nastąpi usunięcie błędu, wówczas odpowiadający 
mu bit błędu zostanie wykasowany. W przypadku błędów dotyczących „Setting” (ustawienie) 
i „ADC” (obwód analogowo-cyfrowy) P15D przechodzi w tryb wyłączenia z pracy (OUT OF 
SERVICE) (funkcja zabezpieczenia zostanie zablokowana), zaś dioda LED ON znajdująca 
się na przednim panelu przekaźnika zacznie migać co 1 sek. Więcej szczegółów podano 
w sekcji Wykrywanie i usuwanie usterek. 
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2.4 Interfejs ze SCADA 
 
 
Port komunikacyjny RS-485 można skonfigurować do pracy sieciowej ze zdalnym systemem 
SCADA. Zapewniono dodatkowe wejścia binarne S2 i S3, które można wykorzystać do 
zdalnego monitorowania dowolnych dodatkowych zestyków, takich jak wyłącznik lub 
wszelkie inne zestyki przekaźnika. 

 
 
 

2.5 Przekaźnik z wyjściem binarnym 
 
 
Przekaźnik obsługuje dwa zestyki wyjściowe: 1x typu samoresetującego oraz 1x typu 
blokującego. Samoresetujący zestyk wyzwalający pozostaje zamknięty dopóty, dopóki trwa 
zwarcie, i otwiera się, gdy wartość prądu zwarcia spadnie poniżej wartości resetowania. 
Zestyk typu blokującego zamknie się wtedy, gdy dojdzie do zwarcia, a przekaźnik poda 
komendę wyzwolenia. Ten zestyk pozostanie zamknięty nawet wtedy, gdy do przekaźnika 
nie będzie doprowadzane zasilanie. Zestyk można zresetować naciskając przycisk RESET 
po unormowaniu się zasilania przekaźnika. 
 
 
 

2.6 Wyzwalanie zdalne 
 
 
Zapewniono dedykowane wejście binarne oznaczone jako wyzwalania zdalnie. Po 
przyłożeniu napięcia pomocniczego do tego zacisku przekaźnik zapewni natychmiastowe 
wyzwolenie. Można to wykorzystywać do inicjowania wyzwolenia z sygnału zdalnego jak 
również dla funkcji bezpieczeństwa takich jak monitorowanie drzwiczek transformatora. 
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1 STRESZCZENIE ROZDZIAŁU 
 
 
Ten rozdział składa się z następujących części: 
 

1 Streszczenie rozdziału 

2 Zewnętrzne podtrzymanie bateryjne przedniego panelu 
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2 ZEWNĘTRZNE PODTRZYMANIE BATERYJNE PRZEDNIEGO PANELU 
 
 

Zapewniono zewnętrzne zasilanie bateryjne służące do przeglądania parametrów w razie 
utraty zasilania ze źródła. Nacisnąć przycisk „BAT ON” (działa bateria), aby przeglądać 
parametry przekaźnika na wyświetlaczu LCD. 
 
Bateria znajduje się w komorze baterii na przednim panelu. Otwarcie pokrywki pozwala na 
łatwą ich wymianę. Urządzenie używa trzech baterii AAA, każdej o pojemności 1,5 V. 

 

 
 

Rysunek 1: Przycisk Battery ON 
 

 
 

Rysunek 2: Komora baterii 
 
 

 

Przestroga Założenie baterii nieprawidłowego rodzaju lub z nieprawidłową 
polaryzacją powoduje zagrożenie pożarowe. 
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1 STRESZCZENIE ROZDZIAŁU 
 
 
Ten rozdział składa się z następujących części: 

 
1 Streszczenie rozdziału 

2 Wyjście impulsowe do podłączenia cewki wyzwalającej 
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2 WYJŚCIE IMPULSOWE DO PODŁĄCZENIA CEWKI 
WYZWALAJĄCEJ 

 
 
Niskiej mocy cewka wyzwalająca wyłącznika (CB) może zostać sprzężona na listwie 
zaciskowej przekaźnika. Moc wyzwalania (12-24 V DC <= 0,1J) pochodzi z kondensatora 
w przekaźniku. Do ładowania kondensatorów służy wejście prądowe lub napięcie 
pomocnicze. Długość trwania impulsu wyzwalającego wynosi 50 ms (jeżeli wyjście nie jest 
obciążone). Odstęp pomiędzy poszczególnymi impulsami zależy od impedancji cewki 
wyzwalającej oraz poziomu prądu. Impuls trwa tak długo, jak długo przekroczony jest próg 
aktywacji. Poziom napięcia wyjścia zasilania zależy od czasu ładowania. 
 

 
 

Rysunek 1: Podłączenie wyjścia impulsowego do cewki wyzwalającej wyłącznika 
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1 STRESZCZENIE ROZDZIAŁU 
 
 
Ten rozdział składa się z następujących części: 

 
1 Streszczenie rozdziału 

2 Impuls dla wskaźnika flagowego 
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2 IMPULS DLA WSKAŹNIKA FLAGOWEGO 
 

 
Moc wyzwalania (12-24 V DC, < ± 0,03 J) dla wskaźnika flagowego jest przechowywana 
przez kondensator wbudowany w przekaźnika zabezpieczający. Do ładowania 
kondensatorów służy wejście prądowe lub napięcie pomocnicze. Długość trwania impulsu 
wyzwalającego wynosi 50 ms (jeżeli wyjście nie jest obciążone). Odstęp pomiędzy 
poszczególnymi impulsami zależy od impedancji wskaźnika flagowego oraz poziomu prądu. 
Impuls trwa tak długo, jak długo przekroczony jest próg aktywacji. Wyjście impulsowe dla 
wskaźnika flagowego i cewka wyzwalająca pobierają energię z tego samego źródła. Wyjście 
wskaźnika flagowego wykorzystuje dodatkowy kondensator do przechowywania dodatkowej 
niezbędnej energii. Jeżeli z wyjścia flagowego pobrane zostanie więcej energii niż 
w specyfikacji, będzie to miało wpływ na wyjście zasilające cewki wyzwalającej. 
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1 STRESZCZENIE ROZDZIAŁU 
 
 

Ten rozdział składa się z następujących części: 
 

 

1 Streszczenie rozdziału 
2 Komunikacja z systemem SCADA 

2.1 Modbus 

2.1.1 Przegląd 

2.1.2 Odwzorowywanie protokołu 

2.2 IEC60-870-5-103 

2.2.1 Przegląd 

2.2.2 Połączenie fizyczne oraz warstwa łącza 

2.2.3 Inicjacja 

2.2.4 Synchronizacja czasu 

2.2.5 Zdarzenia spontaniczne 

2.2.6 Odpytywanie ogólne (GI) 

2.2.7 Pomiary cykliczne 

2.2.8 Komendy 

2.2.9 Tryb testowy 

2.2.10 Konfiguracja 

2.2.11 Odwzorowywanie protokołu 
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2 KOMUNIKACJA Z SYSTEMEM SCADA 
 
 
 

2.1 Modbus 
 

 
W niniejszym rozdziale opisano sposób wdrożenia standardu MODBUS do platformy Px50. 
Nie jest to opis samej normy. Mając na uwadze złożoność niniejszego rozdziału założono, 
że czytelnik zaznajomił się ze standardem MODBUS. 
MODBUS jest protokołem typu master/slave, zdefiniowanym i zarządzanym przez 
Organizację MODBUS. Z dodatkowymi informacjami na temat organizacji MODBUS oraz 
specyfikacjami protokołu można zapoznać się na stronie Modbus (www.modbus.org). 
 

2.1.1 Przegląd 
 

Połączenie fizyczne oraz warstwa łącza 
 
Wyłącznie jedna opcja zapewnia możliwość połączenia z protokołem MODBUS. 
 
• Tylny port szeregowy 1 - dla stałego połączenia z systemem SCADA poprzez port 
EIA(RS)485 
 
Interfejs MODBUS wykorzystuje tryb komunikacji „RTU” zamiast trybu „ASCII”, ponieważ 
zapewnia on bardziej efektywne wykorzystanie przepustowości łącza. Ten tryb komunikacji 
określa standard MODBUS. 
Adres oraz szybkość transmisji danych urządzenia IED mogą być wybrane z menu panelu 
przedniego lub za pomocą konfiguratora P50 Agile. 
W przypadku interfejsu szeregowego format danych jest następujący: 1 bit startowy, 8 bitów 
danych, 1 bit parzystości z 1 bitem stopu lub 2 bitami stopu (łącznie 11 bitów na znak). 
Jeden bit stopu przy parzystości parzystej lub nieparzystej, 2 bity stopu przy braku 
parzystości. 
 
Funkcje MODBUS 

 
2.1.2 Odwzorowywanie protokołu 
 

MODBUS obsługuje poniższe kody funkcji: 
 

Kod Nazwa funkcji Adres rozpoczyna się od 
02 Read Input Status (odczyt stanu wejścia) adresy 1x 
03 Read Holding Registers (odczyt rejestrów wstrzymywania) adresy 4x 
04 Read Input Registers (odczyt rejestrów wejściowych) adresy 3x 
05 Force Single Coil (wymuszenie pojedynczej cewki) adresy 0x 
16 Preset Multiple Registers (zapis wielu rejestrów) adresy 4x 

 

• Kody wyjątków generowane w przypadku błędu: 
 

Kod Nazwa odpowiedzi MODBUS Interpretacja produktu 

01 Illegal Function Code (niedozwolony kod 
funkcji) Odebrany kod funkcji nie jest obsługiwany przez urządzenie IED. 

02 Illegal Data Address (niedozwolony 
adres danych) 

Adres początkowy otrzymany w żądaniu nie jest dozwoloną 
wartością. 
 
UWAGA: Jeżeli otrzymany adres początkowy jest prawidłowy, lecz 
zakres obejmuje nieobsługiwane adresy, wówczas wystawiony jest 
ten błąd. 

 

• Adresy rejestrów MODBUS rozpoczynają się od 1 i być może użytkownik będzie 
musiał usunąć 1 z adresów w zależności od konfiguracji stacji nadrzędnej. 
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Nr ser.  Kod 
funkcji Rejestr Liczba 

rejestrów Format Typ rej. Mapa 
adresów 

2 Konfiguracja 
przekaźnika 03      

  

Status num. (s) 1 16-bitowy R 4x00257 
Kontrole num. (c) 1 16-bitowy R 4x00258 
Parametry num. 
(p) 1 16-bitowy R 4x00259 

Zwarcia num. (f) 1 16-bitowy R 4x00260 
 
 

Nr ser.  Kod funkcji Rejestr Liczba 
rejestrów Format Typ rej. Mapa 

adresów 

3.a 
Synchronizacja czasu 

(jednostkowa/ 
rozgłoszeniowa) 

03/16      

  
Rok 1 16-bitowy R/W 4x02049 
Miesiąc- Dzień 1 16-bitowy R/W 4x02050 
Godzina, Min. 1 16-bitowy R/W 4x02051 
Milisekundy 1 16-bitowy R/W 4x02052 

 
 

Dla urządzeń IED P50 firmy Alstom z protokołem Modbus synchronizacja czasu jest możliwa poprzez 
komendę rozgłoszeniową do 800H (od 4x02049 do 4x02052 włącznie). Format to odwrócony IEC 870-5-4 
CP56Time2a 
 

Słowa 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0  
1 0 0 0 0 0 0 0 0 Rok 00..99 

2  
0 

 
0 

 
0 

 
0 Miesiąc Dzień tygodnia Dzień miesiąca 1..12 1..7    1..31 

3 SU   0 0 Godziny Iv 0 Minuty 0..23   0..59 
4 Milisekundy wys Milisekundy nis 0..59999 (sekundy + milisekundy) 

 
Su (=0 urzędowy, =1 czas letni)  
iv (=0 ważny , =1 nieważny lub niezsynchronizowany w obudowie systemowej)  
 Pierwszym dniem tygodnia jest poniedziałek  

 
  

Nr ser.  Kod funkcji Rejestr Liczba 
rejestrów Format Typ rej. Mapa adresów 

1 Informacja 
 o produkcie 03      

  

Nazwa producenta 10 20-bajtowy 
ASCII R 4x00001 – 

4x00010 

Nazwa przekaźnika 10 20-bajtowy 
ASCII R 4x00011 – 

4x00020 

Model 10 20-bajtowy 
ASCII R 4x00021 – 

4x00030 

Wersja 10 20-bajtowy 
ASCII R 4x00031 – 

4x00040 

Opis przekaźnika 10 20-bajtowy 
ASCII R 4x00041 – 

4x00050 
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Nr ser.  Kod funkcji Rejestr Liczba 
rejestrów Format Typ rej. Mapa adresów 

4 Status i status 
logiczny 02      

  

Uruchomienie ogólne 1 1 bit R 1x32769 
Uruchomienie R 1 1 bit R 1x32770 
Uruchomienie Y 1 1 bit R 1x32771 
Uruchomienie B 1 1 bit R 1x32772 
Uruchomienie I>1 1 1 bit R 1x32773 
Uruchomienie I>2 1 1 bit R 1x32774 
Uruchomienie I>3 1 1 bit R 1x32775 
Uruchomienie IN>1 1 1 bit R 1x32776 
Uruchomienie IN>2 1 1 bit R 1x32777 
Uruchomienie IN>3 1 1 bit R 1x32778 
CLP w toku 1 1 bit R 1x32779 
Uruchomienie I< 1 1 bit R 1x32780 
Alarm cieplny 1 1 bit R 1x32781 
Wyzwolenie ogólne 1 1 bit R 1x32782 
Wyzwolenie R 1 1 bit R 1x32783 
Wyzwolenie Y 1 1 bit R 1x32784 
Wyzwolenie B 1 1 bit R 1x32785 
Wyzwolenie I>1 1 1 bit R 1x32786 
Wyzwolenie I>2 1 1 bit R 1x32787 
Wyzwolenie I>3 1 1 bit R 1x32788 
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Nr ser. Kod funkcji Rejestr Liczba 
rejestrów 

Format Typ rej. Mapa 
adresów 

  Wyzwolenie IN>1 1 1-bitowy R 1x32789 

Wyzwolenie IN>2 1 1-bitowy R 1x32790 

Wyzwolenie IN>3 1 1-bitowy R 1x32791 

Wyzwolenie CLP 1 1-bitowy R 1x32792 

Wyzwolenie I< 1 1-bitowy R 1x32793 

Wyzwolenie testowe 1 1-bitowy R 1x32794 

Status-1 1 1-bitowy R 1x32801 

Status-2 1 1-bitowy R 1x32802 

Status-3 1 1-bitowy R 1x32803 

Status-4 1 1-bitowy R 1x32804 

LED wyłączenia 1 1-bitowy R 1x32805 

Wyzwolenie blokujące 1 1-bitowy R 1x32806 

Zabezpieczenie aktywne 1 1-bitowy R 1x32807 

Błąd przekaźnika 1 1-bitowy R 1x32808 

 
Nr ser.  Kod funkcji Rejestr Liczba rejestrów Format Typ rej. Mapa 

adresów 
5 Wyjścia 05      

   Wyzwolenie 
Reset diody LED 

1 
1 

16-bitowy 
16-bitowy 

W 
W 

0x33025 
0x33026 

 
Nr ser.  Kod 

funkcji 
Rejestr Liczba 

rejestrów 
Format Typ rej. Mapa 

adresów 
6 Parametry 04      

  IR 2 32-bitowy, 
zmiennoprzecinkowy 

R 3x33281 – 
3x33282 

IY 2 32-bitowy, 
zmiennoprzecinkowy 

R 3x33283 – 
3x33284 

IB 2 32-bitowy, 
zmiennoprzecinkowy 

R 3x33285 – 
3x33286 

Wejście 2 32-bitowy, 
zmiennoprzecinkowy 

R 3x33287 – 
3x33288 

  Stan cieplny 2 32-bitowy, 
zmiennoprzecinkowy 

R 3x33289 – 
3x33290 

 
 
 

2.2 IEC60-870-5-103 
 
2.2.1 Przegląd 
 

Norma IEC 60870-5-103 (Systemy i urządzenia zdalnego sterowania, Część 5 ustęp 103: 
Protokoły transmisji) definiuje zastosowanie norm od IEC 60870-5-1 do IEC 60870-5-5, które 
odnoszą się do komunikacji z urządzeniami zabezpieczającymi. 
Ten rozdział omawia zastosowanie normy IEC 60870-5-103 w odniesieniu do przekaźnika 
P15D. Nie jest to opis samej normy. Mając na uwadze złożoność niniejszego rozdziału 
założono, że czytelnik zaznajomił się ze standardem IEC 60870-5-103. 
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Ten rozdział zawiera informacje wystarczające do zrozumienia standardu na poziomie 
potrzebnym większości użytkowników. 
Interfejs IEC 60870-5-103 jest interfejsem typu master/slave, w którym urządzenie 
zabezpieczające pełni rolę urządzenia podrzędnego (slave). Urządzenie ma 2 poziom 
zgodności, określony przez normę IEC 60870-5-103. 
Interfejs wspiera szereg funkcjonalności określonych normą IEC 60870-5-103: 
 
• inicjacja (reset), 

• synchronizacja czasu, 

• odczyt rejestru zdarzeń, 

• odpytywanie ogólne, 

• pomiary cykliczne, 

• komendy ogólne, 

• odczyt rejestru zakłóceń. 

 
2.2.2 Połączenie fizyczne oraz warstwa łącza 
 

Dla IEC 60870-5-103 używamy tylko i wyłącznie: 
 
• tylnego portu szeregowego 1 - zapewniającego stałe połączenie z urządzeniem SCADA 
przez RS485. 
 
Adres oraz szybkość transmisji danych urządzenia IED mogą być wybrane z menu panelu 
przedniego lub za pomocą konfiguratora P50 Agile. 

 
2.2.3 Inicjacja 

 
Za każdym razem gdy urządzenie jest podłączone lub gdy parametry komunikacji są 
zmienione, należy wydać komendę resetującą w celu zainicjowania komunikacji. Urządzenie 
odpowie na jedną z komend: Reset CU lub Reset FCB (reset modułu komunikacyjnego lub 
reset bitu zliczania ramek). Różnica pomiędzy tymi komendami polega na tym, że komenda 
Reset CU usunie niewysłane komunikaty z bufora transmisji, z kolei komenda Reset FCB nie 
usunie żadnego komunikatu. 
Urządzenie odpowie na komendę resetującą komunikatem identyfikacyjnym ASDU 5. Powód 
transmisji (COT) dla tej odpowiedzi to albo Reset CU, albo Reset FCB, w zależności od 
natury komunikatu resetującego. 
Przekaźnik wystawi również zdarzenia załączenia zasilania w momencie podłączenia 
zasilania do przekaźnika. 

 
2.2.4 Synchronizacja czasu 

 
Godzina i data mogą być ustawiane za pomocą funkcji synchronizacji czasu protokołu IEC 
60870-5-103. Urządzenie przeprowadza korektę opóźnienia transmisji w zależności od 
prędkości komunikacji. W tym celu czas transmisji, niezbędny dla ramki synchronizacji czasu 
z urządzenia nadrzędnego do urządzenia IED, z uwzględnieniem aktualnej prędkości 
transmisji, zostaje dodany do czasu otrzymania. Jeśli komunikat o synchronizacji czasu 
wysyłany jest jako komunikat wyślij/potwierdź, urządzenie odpowiada komunikatem 
potwierdzającym. Zdarzenie klasy 1 synchronizacji czasu generowane jest zarówno, gdy 
komunikat o synchronizacji czasu wysłany został jako komunikat wyślij/potwierdź lub jako 
komunikat rozgłoszeniowy (wyślij/brak odpowiedzi). 
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2.2.5 Zdarzenia spontaniczne 
 
Zdarzenia są skategoryzowane z uwzględnieniem poniższych informacji: 
 
• Typ funkcji 
• Numer informacji 
 
Profil IEC 60870-5-103 w menu bazy danych zawiera pełna listę wszystkich zdarzeń 
wygenerowanych przez urządzenie. 

 
2.2.6 Odpytywanie ogólne (GI) 

 
GI umożliwia odczytanie poniższych informacji: status urządzenia, numery funkcji, numery 
informacji, która zostanie zwrócona w cyklu GI. Są one przedstawione w profilu IEC 60870-
5-103 w menu bazy danych. 
 

2.2.7 Pomiary cykliczne 
 
Urządzenie generuje wartości mierzone korzystając z ASDU 3 lub ASDU 9. Do zgłaszania 
ASDU3 służy numer informacji 147, a do zgłaszania ASDU9 - 148 i 155. Te trzy ramki są 
zgłaszane naprzemiennie. Można to odczytać w urządzeniu za pomocą zapytania klasy 2. 
Dla każdego zapytania podawane są aktualne dane online. 
Urządzenie przesyła swoje wielkości pomiarowe z częstotliwością 2,4 większą niż 
w przypadku wartości analogowych. 

 
2.2.8 Komendy 

 
W poniższej tabeli przedstawiono listę komend obsługiwanych przez przekaźnik P15D. 
 

2.2.9 Tryb testowy 
 
Istnieje możliwość załączenia trybu testowego w przekaźniku za pomocą menu w panelu 
przednim lub konfiguratora P50 Agile. Wygenerowane zdarzenie wskaże zarówno wejście 
jak i wyjście z trybu testowego. Zdarzenia spontaniczne oraz cyklicznie mierzone dane 
przesyłane podczas trybu testowego będą oznaczone powodem transmisji COT „tryb 
testowy”. 
Tryb testowy nie powoduje wyłączenia żadnych zestyków wyjściowych. 
 
Rejestry zakłóceń 

 
Rejestry zakłóceń zapisane są w formacie nieskompresowanym i mogą być odczytane za 
pomocą standardowych mechanizmów opisanych w IEC 60870-5-103. Ten przekaźnik 
obsługuje do 5 zapisów. 
 

2.2.10 Konfiguracja 
 
Opis konfiguracji urządzenia IED dla tego protokołu zamieszczono w rozdziale 
„Konfiguracja”. 
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2.2.11 Odwzorowywanie protokołu 
 

Nr ser. INF Opis GI TYP COT FUN 
1 Semantyka NUMERU INFORMACYJNEGO: Funkcje Systemu w kierunku monitora 

 

0 Koniec odpytywania ogólnego - 8 10 255 
0 Synchronizacja czasu - 6 8 255 
2 Reset FCB - 5 3 160 
3 Reset CU - 5 4 160 

4 Uruchomienie/Ponowne 
uruchomienie - 5 5 160 

5 Zasilanie włączone - 5 6 160 
 

Uwaga: X pod nagłówkiem GI oznacza, że Status DI został ujęty w odpowiedzi na odpytywanie 
ogólne. 

 
Nr ser. INF Opis GI TYP COT FUN 

2 Semantyka NUMERU INFORMACYJNEGO: Wskazania statusu w kierunku monitora 

 

21 Test X 1 9,11 127 

18 Zabezpieczenie aktywne X 1 1,7,9,11,12,20,
21 160 

19 Reset diody LED X 1 1,7,11,12,20,2
1 160 

22 Lokalne ustawienie parametru X 1 9,11 160 
27 Status 1 X 1 1,7,9,11 160 
28 Status 2 X 1 1,7,9,11 160 
29 Status 3 X 1 1,7,9,11 160 
30 Status 4 X 1 1,7,9,11 160 
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Nr ser. INF Opis GI TYP COT FUN 
3 Semantyka NUMERU INFORMACYJNEGO: Wskazania zwarcia w kierunku monitora 

 

64 uruchomienie/ pobudzenie R X 2 1,7,9 160 
65 uruchomienie/ pobudzenie Y X 2 1,7,9 160 
66 uruchomienie/ pobudzenie B X 2 1,7,9 160 
68 Wyzwolenie ogólne - 2 1,7 160 
69 Wyzwolenie R - 2 1,7 160 
70 Wyzwolenie Y - 2 1,7 160 
71 Wyzwolenie B - 2 1,7 160 
84 Ogólne uruchomienie/ pobudzenie X 2 1,7,9 160 
90 Wyzwolenie I>1 - 2 1,7 160 

 

91 Wyzwolenie I>2 - 2 1,7 160 
103 Pobudzenie I>2 X 2 1,7,9 126 
104 Wyzwolenie I>3 - 2 1,7 126 
105 Pobudzenie I>3 X 2 1,7,9 126 
117 Pobudzenie I>1 X 2 1,7,9 126 
123 Wyzwolenie IN>1 - 2 1,7 126 
124 Wyzwolenie IN>2 - 2 1,7 126 
125 Wyzwolenie IN>3 - 2 1,7 126 
143 Pobudzenie IN>1 X 2 1,7,9 126 
144 Pobudzenie IN>2 X 2 1,7,9 126 
145 Pobudzenie IN>3 X 2 1,7,9 126 
177 I< - 2 1,7 126 
178 Pobudzenie I< X 2 1,7,9 126 
200 Alarm cieplny - 2 1,7 126 
202 Wyzwolenie cieplne - 2 1,7 126 
225 CLP - 2 1,7 126 
21 Timer CLP w toku - 2 1,7 124 
22 Tryb testowy - 2 1,7 124 

 
Nr ser. INF Opis GI TYP COT FUN 

5 Semantyka NUMERU INFORMACYJNEGO: Wielkości mierzone w kierunku monitora 
147 Wielkość mierzona IN - 3 2, 7 160 
148 Wielkość mierzona IL 1,2,3 - 9 2, 7 160 
155 Stan cieplny - 9 2,7 160 

 

Uwaga: Wielkości mierzone przesyłane przez przekaźnik są wysyłane jako 2,4 razy znamionowa 
wartość wartości analogowej. 

 
Nr 

ser. 
INF Opis GI TYP COT FUN 

6 Semantyka NUMERU INFORMACYJNEGO: Lista zwarć w kierunku monitora 
0 Lista zapisanych DR - 23 31 160 

 
Nr ser. INF Opis 

7 Semantyka rzeczywistego kanału: służy do transmisji DR 

 ACC Opis 
1 IL1 - strona pierwotna 

 2 IL2 
3 IL3 
74 Ie (zewnętrzne) 
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Nr ser. INF Opis GI TYP COT FUN 

8 Semantyka NUMERU INFORMACYJNEGO: Funkcje Systemu w kierunku kontroli 

0 Inicjalizacja odpytywania 
ogólnego 

- 7 9 255 

0 Synchronizacja czasu - 6 8 255 

 
Nr ser. INF Opis GI TYP COT FUN 

9 Semantyka NUMERU INFORMACYJNEGO: Komendy ogólne w kierunku kontroli 
19 Reset diody LED WŁ 20 20 160 

124 Wyzwolenie WŁ./WYŁ. 20 20 127 
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1 STRESZCZENIE ROZDZIAŁU 

 
 
Ten rozdział składa się z następujących części: 

 
1 Streszczenie rozdziału 
2 Instalacja 

2.1 Obsługa urządzeń elektrycznych 

2.1.1 Kable oraz złącza 

2.1.2 Wymiary obudowy 

2.2 Rozruch przy oddaniu do eksploatacji 

2.2.1 Test rozruchowy i wymagane urządzenia 

2.2.2 Kontrola zewnętrznych obwodów elektrycznych 

2.2.2.1 Uziemienie 

2.2.2.2 Polaryzacja PP 

2.2.3 Sprawdzanie ustawień przekaźnika 

2.2.4 Kontrola końcowa 

2.2.5 Testy przekaźnika 

2.2.5.1 Kalibracja przekaźnika 

2.2.5.2 Test pobudzenia, wyzwolenie i wyjścia binarnego: 

2.2.6 Testy zestyku wejścia binarnego: 

2.2.7 Testy pod kątem opcjonalnego zasilania pomocniczego 

2.2.8 Testy pod kątem cewki wyzwalającej 

2.2.9 Testy pod kątem cewki flagowej 

2.2.10 Próba funkcjonalna 

2.2.10.1 Testy zabezpieczenia nadprądowego 

2.2.10.2 Testy zabezpieczenia ziemnozwarciowego 

2.3 Konserwacja 
2.4 Rozwiązywanie problemów 
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2 INSTALACJA 

 
 

2.1 Obsługa urządzeń elektrycznych 
 
Nasze produkty, pomimo mocnej konstrukcji, wymagają ostrożnego obchodzenia się z nimi 
przed instalacją w miejscu przeznaczenia. W niniejszym rozdziale zostały omówione 
wymagania dotyczące odbioru oraz rozpakowywania produktów, jak również związane z tym 
aspekty dotyczące obchodzenia się z produktem oraz bezpieczeństwa własnego. 

 
 

 

Uwaga: Przed podnoszeniem lub przenoszeniem sprzętu, użytkownik powinien 
zapoznać się z rozdziałem niniejszego podręcznika traktującym 
o bezpieczeństwie. 

 
 

Odbiór przesyłki 
 

Przy odbiorze, należy upewnić się, czy dostarczony został właściwy produkt. Należy 
niezwłocznie rozpakować produkt i sprawdzić, czy nie uległ żadnemu uszkodzeniu 
zewnętrznemu podczas transportu. Jeżeli produkt uległ uszkodzeniu, należy złożyć 
reklamację do firmy spedycyjnej i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie firmę ALSTOM 
Grid. 
Produkty, które nie są przeznaczone do natychmiastowej instalacji, powinny być po odbiorze 
ponownie zapakowane w ich oryginalne opakowanie. 

 
Rozpakowywanie produktów 

 
Podczas rozpakowywania i instalacji produktów należy zachować ostrożność, aby nie 
uszkodzić żadnego z ich elementów oraz należy upewnić się, że dodatkowe komponenty nie 
zostały przypadkowo pozostawione w opakowaniu lub zgubione. Nie należy wyrzucać 
jakichkolwiek płyt CDROM lub dokumentacji technicznej. Należy dostarczyć je razem 
z urządzeniem do podstacji, w której to urządzenie będzie zainstalowane oraz umieścić 
w miejscu do tego przeznaczonym. 
Miejsce przeznaczone do zamontowania przekaźnika powinno być dobrze oświetlone aby 
ułatwić kontrolę, czyste, suche i w możliwym stopniu wolne od pyłu i nadmiernych wibracji. 
Ma to szczególnie znaczenie w przypadku, gdy instalacja jest przeprowadzana w tym 
samym czasie, w którym wykonywane są prace konstrukcyjne. 
 
Przechowywanie produktów 
 
Jeżeli urządzenie nie będzie montowane bezpośrednio po odbiorze, należy je 
przechowywać w miejscu wolnym od kurzu i wilgoci, w ich oryginalnych opakowaniach. 
Należy pozostawić w opakowaniu woreczki pochłaniające wilgoć. Kryształki pochłaniające 
wilgoć tracą swoje właściwości, jeżeli woreczek jest wystawiony na działanie warunków 
otaczających. Woreczki pochłaniające wilgoć, należy zregenerować przed ponownym 
włożeniem do opakowania. Woreczki powinny być umieszczone na płaskich stojakach 
i rozmieszczone w odstępach, aby umożliwić cyrkulację powietrza między nimi. Czas 
wymagany dla regeneracji zależy od rozmiaru woreczka. W przypadku, gdy zamiast pieca 
z obiegiem powietrza, używany jest zwykły piec, należy otworzyć drzwiczki, aby umożliwić 
ujście parze wydobywającej się z żelu sylikonowego. Należy uważać, aby kurz, który 
nazbierał się na pudle, nie dostał się do wnętrza urządzenia podczas rozpakowywania. 
Należy unikać przechowywania w miejscach o wysokiej wilgotności. W miejscach o wysokiej 
wilgotności opakowania mogą nasiąknąć wilgocią a kryształki pochłaniające wilgoć mogą 
stracić swoje właściwości. 
Urządzenie może być przechowywane w zakresie temperatur od -25º do +65ºC. 
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Demontaż urządzeń 
 
W przypadku konieczności zdemontowania urządzenia należy zawsze stosować 
standardowe środki zabezpieczające przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD). 
Minimalne środki ostrożności, które należy stosować, są następujące: 

 
• należy założyć antystatyczną opaskę na nadgarstek, podłączoną do 
odpowiedniego punktu uziemiającego, 
• nie należy dotykać komponentów elektronicznych oraz płytek obwodu 
drukowanego. 

 
Montaż urządzenia 
 
Produkty są dostępne wyłącznie w wersji do montażu panelowego. 

 
Montaż panelowy 

 
Urządzenie P15D przeznaczone jest do montażu panelowego i można je zamontować do 
paneli za pomocą zacisków montażowych ze śrubami M5 X 10. 
Zacisk montażowy i śruby dostarczono razem w przekaźnikiem. W celu zamontowania 
przekaźnika w panelu należy postępować zgodnie z tą procedurą: 
 

1. poluzować śruby M5 x 10 i zdjąć zaciski montażowe znajdujące się na przekaźniku, 
a następnie włożyć przekaźnik do otworu wyciętego w panelu, jak to pokazano poniżej. 

 

 
 

Rysunek 1: Wkładanie przekaźnika w otwór wycięty w panelu 
 

2. Po włożeniu przekaźnika w panel użyć zacisków montażowych i śrub M5 x 10, 
aby zamocować przekaźnik do panelu, jak to przedstawiono poniżej. 

 

PANEL 
Z BLACHY 

SKRZYNKA MS 

PRZÓD 
URZĄDZENIA 
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Rysunek 2: Dociskanie zacisków montażowych 
 

 

Uwaga: Należy prawidłowo dokręcić wszystkie śruby zacisków montażowych. 
Do mocowania zacisków zawsze używać śrub M5x10. 

 
1. Poniżej przedstawiono przekaźnik po zamocowaniu do panelu przy użyciu 

zacisków montażowych i śrub M5 x 10. 
 

 
 

Rysunek 3: Przekaźnik zamontowany na panelu - widok z przodu 
 

PANEL 
Z BLACHY 

ŚRUBA DO 
MOCOWANIA ZACISKU ZACISK 

MONTAŻOWY 
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Rysunek 4: Przekaźnik zamontowany na panelu - widok z tyłu 
 

Podłączenie przekaźnika 
 

Przed zainstalowaniem przekaźnika należy sprawdzić prawidłową procedurę pracy, aby 
zapewnić bezpieczeństwo. Zacisk odsłonięty na czas instalacji może być pod 
niebezpiecznym napięciem, chyba że urządzenie jest elektrycznie odizolowane. Demontaż 
urządzenia może narazić części na niebezpieczne napięcie. Części elektroniczne mogą ulec 
uszkodzeniu, jeżeli nie zostają podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 
wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD). Podłączenia napięciowe i prądowe należy 
wykonywać za pomocą izolowanych zaciskanych końcówek zapewniających bezpieczną, 
wymaganą izolację zacisków. Aby mieć pewność, że przewody są poprawnie zakończone, 
należy stosować narzędzie do ich prawidłowego zaciskania, dostosowane do rozmiaru 
przewodu. Urządzenia muszą być podłączone zgodnie z odpowiednim schematem 
połączeń. 

 
Przed włączeniem zasilania należy sprawdzić: 
 

1. napięcie znamionowe i polaryzację, 

2. parametry znamionowe obwodu przekładnika prądowego oraz integralność 

połączeń, 

3. dane znamionowe bezpiecznika ochronnego, 

4. integralność uziemienia, 

5. napięcie i natężenie znamionowe prądu zewnętrznego okablowania stosownie do 

zastosowania. 

Warunki pracy przekaźnika 
 

Urządzenie powinno być eksploatowane w określonym zakresie parametrów elektrycznych 
i środowiskowych. 

 
Obwód przekładnika prądowego (PP) 

 
Nie wolno otwierać obwodu wtórnego przekładnika prądowego pod napięciem, ponieważ 
generowane wysokie napięcie może stanowić zagrożenie dla życie lub może uszkodzić 
izolację. Ogólnie, aby zapewnić bezpieczeństwo, obwód wtórny liniowego przekładnika 
prądowego należy zewrzeć przed otwarciem połączenia. 

 
Izolacja i badanie wytrzymałości dielektrycznej 

 
Podczas badania izolacji może dojść do naładowania kondensatorów do niebezpiecznego 

SKRZYNKA MS 

ŚRUBA DO 
MOCOWANIA 

 

ACISK 
MONTAŻOWY 
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poziomu napięcia. Na koniec każdego etapu próby napięcie należy stopniowo zmniejszać do 
zera aż do rozładowania kondensatorów, ponieważ może to spowodować uszkodzenia. 

 
2.1.1 Kable oraz złącza 
W niniejszym rozdziale opisano rodzaj okablowania oraz złączy, które powinny 
zostać użyte do instalacji urządzenia. Aby zapoznać się ze szczegółowymi 
informacjami dotyczącymi styków, należy odnieść się do schematów połączeń. 

 
 

 

Uwaga: Przed podjęciem jakichkolwiek prac związanych z obsługą urządzenia, 
użytkownik powinien zapoznać się z treścią rozdziału dotyczącego 
bezpieczeństwa oraz z danymi znamionowymi znajdującymi się na tabliczce 
znamionowej urządzenia. 

 

 
 

Rysunek 5: Widok P15D z tyłu - podłączenie zacisków 
 

Listwy zaciskowe 
Połączenia PP/pomocnicze zasilania/wejściowe/wyjściowe 

 
Urządzenia P40 Agile są wyposażone w listwy zaciskowe, jak przedstawiono na poniższej 
ilustracji. Listwa zaciskowa składa się z maksymalnie 9 zacisków śrubowych M5 oraz 20 
zacisków śrubowych M4. Listwy zaciskowe M5 wykorzystywane są do połączeń PP, zaś 
listwy zaciskowe M4 do połączeń zasilania pomocniczego/wejściowych/wyjściowych. 
Przewody powinny być zakończone końcówkami oczkowymi kątowymi 90°, przy czym nie 
powinno przypadać więcej niż dwie końcówki oczkowe na zacisk. Produkt jest dostarczany 
ze śrubami M5 i M4 w ilości wystarczającej do prawidłowego podłączenia. 

 
 Listwa zaciskowa M4 Listwa zaciskowa M5 
 
 

  

 

 

Rysunek 6: Listwy zaciskowe 
 

 
Uwaga: Należy zawsze zakładać tulejkę izolacyjną na końcówki oczkowe. 
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Podłączenie tylnego portu szeregowego 
 

Tylny port szeregowy jest przeznaczony do użycia z połączeniem trwałym przewodowym że 
zdalnym systemem SCADA. Fizyczne połączenie jest uzyskiwane za pomocą trzech 
zacisków śrubowych: zacisków C3, C4 do podłączenia sygnałów oraz zacisku C5 do 
podłączenia ekranu kabla. Listwa zaciskowa znajduje się z tyłu przekaźnika, jak to pokazano 
poniżej. 

 

 
 

Rysunek 7: Listwa zaciskowa tylnego portu szeregowego 
 

Podłączenia zasilania 
 

Zasilanie powinno by podłączone przy pomocy wielożyłowego 1,5 mm przewodu 
miedzianego z izolacją PVC, zakończonego końcówkami oczkowymi M4. Napięcie 
znamionowe przewodu powinno wynosić minimum 300 VRMS. 
W zależności od zastosowania, w razie konieczności przewodowego podłączenia 
pomocniczego zasilania przekaźnika, należy odpowiednio uważać, aby podłączyć 
przewody zgodnie z polaryzacją oznaczoną na naklejce zacisków znajdującej się z tyłu 
przekaźnika. Na tej naklejce podano również zakres zasilania i przed jego załączeniem 
należy uważać i potwierdzić, że podłączane przewodowo zasilanie pomocnicze mieści się 
w tym zakresie. 

 
Podłączenie uziemienia 

 
Każde urządzenie musi być podłączone do szyny uziemiającej w szafie rozdzielczej. Na 
tylnej stronie przekaźnika umieszczono zacisk uziomowy. Upewnić się, że uziemienie 
przekaźnika jest podłączone do lokalnej szyny uziemiającej. Gdy obecnych jest kilka 
przekaźników, upewnić się, że miedziana szyna uziemiająca jest prawidłowo 
zainstalowana, aby solidnie podłączyć ją do zacisku uziomowego poszczególnych 
skrzynek sprzętowych przekaźników. 
Przed zasileniem urządzenia muszą być uziemione za pomocą przewodu ochronnego (jeśli 
jest w komplecie) lub muszą posiadać odpowiednią wtyczkę zasilającą w przypadku 
urządzeń podłączonych za pomocą wtyku. Przewodu ochronnego (uziemienia) nie wolno 
odłączać, ponieważ zabezpieczenie przed porażeniem prądem w urządzeniu przestanie 
działać. Zalecany minimalny przekrój przewodu ochronnego (uziemiającego) wynosi 2,5 
mm² lub według standardowej praktyki w przemyśle. Połączenie przewodu ochronnego 
(uziemienia) musi mieć niską indukcyjność i być jak najkrótsze. 
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Rysunek 8: Zacisk uziomowy na tylnej stronie przekaźnika 
 
 

Uwaga: Aby zapobiec możliwości zachodzeniu reakcji elektrolitycznej pomiędzy mosiężnymi 
lub miedzianymi przewodami uziemiającymi i tylną płytą produktu, należy zastosować 
odpowiednie środki do odizolowania tych elementów od siebie. Można to osiągnąć na 
kilka sposobów, w tym, między innymi, poprzez umieszczenie podkładki izolacyjnej 
pomiędzy przewodem uziemiającym a obudową produktu lub zastosowanie 
ocynkowanych zacisków pierścieniowych. 

 
Przekładniki prądowe 

 
Przekładniki prądowe (PP) zwykle są podłączane za pomocą wielożyłowego przewodu 
miedzianego z izolacją PCW o przekroju 2,5 mm2, zakończonego końcówkami oczkowymi 
M5. Przewody powinny być zakończone końcówkami oczkowymi kątowymi 90°, przy czym nie 
powinno przypadać więcej niż dwie końcówki oczkowe na zacisk. 
 
Z racji fizycznych ograniczeń dla końcówek oczkowych, maksymalny rozmiar przewodu, który 
można wykorzystać w przypadku końcówek oczkowych, wynosi 4,0 mm2. 
Napięcie znamionowe przewodu powinno wynosić minimum 300 VRMS. 

 
 

 

Uwaga: W obwodach przekładnika prądowego w żadnym wypadku nie wolno 
umieszczać bezpiecznika. 

 
 

Uwaga 1: Nie wolno odłączać list zaciskowych w czasie, gdy jakikolwiek obwód przekładnika 
prądowego (PP) jest pod napięciem.  Zwieranie PP należy dokonać za pomocą 
środków zewnętrznych; produkt ich nie zawiera.  
 

Uwaga 2: W przypadku PP 5A po stronie wtórnej zalecamy używanie wielożyłowego przewodu 
miedzianego 2 x 2,5 mm2 z izolacją PCW. 
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Połączenia EIA(RS)485 
 

Dla podłączenia portu EIA(RS485) należy użyć przewodu dwużyłowego ekranowanego, 
o całkowitej maksymalnej długości 1000 m lub o całkowitej pojemności 200 nF. 
Typowa specyfikacja takiego przewodu będzie następująca: 
 

• Każda żyła: przewody miedziane 16/0,2 mm2 z izolacją PVC, 

• Nominalna powierzchnia przewodząca: 0,5 mm2 na żyłę. 

• Ekran: Plecionka pełna, powłoka PCW 

 
Pomiędzy ekranem kabla a urządzeniem nie ma połączenia elektrycznego Przewód ten 
służy wyłącznie dla połączenia ekranów dwóch kabli. 

 
Podłączenia wyjść przekaźnika 

 
Zasilanie powinno by podłączone przy pomocy wielożyłowego 1 mm przewodu miedzianego 
z izolacją PVC, zakończonego końcówkami oczkowymi M4. 

 
Złącze USB 

 
Na przednim panelu urządzenie IED posiada gniazdo USB typu B. Do podłączenia lokalnego 
komputera do urządzenia IED można wykorzystać standardowy kabel USB od drukarki 
(jeden koniec typu A, drugi koniec typu B). Jest to taki sam kabel, jak do podłączania 
drukarki do komputera. 
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2.1.2 Wymiary obudowy 
 

 
 

Rysunek 9: Wymiary obudowy 
 
 

Uwaga 1: Wszystkie wymiary podano w mm. 
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Rysunek 10: Wymiary obudowy 
 

Uwaga: 
1. Rozmiar wycięcia w panelu 244 mm x 124 mm 
2. Rozmiar przedniej maskownicy 260 mm x 140 mm 
3. Rozmiar skrzynki z zaciskiem 260 mm x 174 mm 
 

 
2.2 Rozruch przy oddaniu do eksploatacji 

 
2.2.1 Test rozruchowy i wymagane urządzenia 

 
Konstrukcja urządzenia P15D jest w pełni cyfrowa - posiada ono funkcję autonadzoru, która 
w sposób ciągły śledzi swój wewnętrzny sprzęt, i w razie wykrycia usterki dowolnego 
komponentu na ekranie LCD pojawi się komunikat. W związku z tym, przeprowadzane próby 
odbiorcze nie mają tak szerokiego zakresu, jak w przypadku niecyfrowych urządzeń 
elektronicznych lub elektromechanicznych. 
W czasie rozruchu P15D przy oddaniu do eksploatacji jako minimum wymagane są 
następujące urządzenia testowe: 

 
• zestaw do testu iniekcji prądu, 

• miernik uniwersalny z odpowiednim zakresem prądu AC i napięcia DC, 

• timer z dokładnością do 1 ms, 

• wymagane zasilanie pomocnicze, 

• drut wyprowadzeniowy, wg potrzebnej długości karty rozszerzeń itp., 

• przenośny komputer osobisty, z odpowiednim oprogramowaniem (konfigurator 

P50 Agile). 

 
2.2.2 Kontrola zewnętrznych obwodów elektrycznych 

 
Sprawdzić obwody elektryczne przekaźnika znajdujące się na jego tylnej stronie na 
zgodność z właściwym schematem połączeń: 
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• PP po stronie wtórnej musi być podłączony do przekaźnika 1A lub 5A. Wszystkie 
śruby obwodów elektrycznych PP muszą być prawidłowo dokręcone. 

 

 

Ostrzeżenie: Otwarty obwód przewodów elektrycznych PP po stronie wtórnej może 
wywołać wysokie napięcie, które może być śmiertelne i może 
uszkodzić izolację. 

 
• Opcjonalnie, zasilanie zewnętrzne można połączyć przewodami do zacisków 
zasilania pomocniczego przekaźnika zgodnie z prawidłową polaryzacją oznaczoną na 
naklejce zacisków znajdującą się na tylnej stronie przekaźnika. Na tej naklejce podano 
również zakres zasilania. Przed zasileniem przekaźnika potwierdzić, że zasilanie 
pomocnicze mieści się w tym zakresie. 
• Podłączenie zestyków cewki wyzwalającej powinno być zgodne z podanym 
schematem ideowym. 
• Podłączenie zestyku sygnalizacji typu blokującego - zgodnie z wymaganiami 
zakładu. 

 
2.2.2.1 Uziemienie 

 
Na tylnej stronie przekaźnika umieszczono zacisk uziomowy. Upewnić się, czy złącza 
uziemienia obudowy (znajdujące się w prawym górnym rogu z tyłu obudowy urządzenia IED) 
są wykorzystywane do podłączenia urządzenia IED do lokalnej szyny uziemiającej za 
pomocą odpowiedniego przewodu. 
Gdy obecnych jest kilka przekaźników, upewnić się, że miedziana szyna uziemiająca jest 
prawidłowo zainstalowana, aby solidnie podłączyć ją do zacisku uziomowego 
poszczególnych przekaźników. 

 
2.2.2.2 Polaryzacja przekładnika 

 
Upewnić się, że PP są podłączone zgodnie z wymaganym maksymalnym prądem 
obciążenia i ich polaryzacją. Po podłączeniu wszystkich PP przy prawidłowej polaryzacji, 
prąd asymetrii obciążenia przepływający przez człon ziemnozwarciowy będzie w przybliżeniu 
równy zeru. W przeciwnym razie następować będzie wyzwolenie przekaźnika przy zwarciu 
doziemnym w momencie zasilenia wyłącznika. 

 
2.2.3 Sprawdzanie ustawień przekaźnika 

 
Ustawienia przekaźnika należy sprawdzać w celu upewnienia się, że wszystkie ustawienia 
właściwe dla danego zastosowania zostały prawidłowo nastawione w przekaźniku. 
Wprowadzić wszystkie ustawienia ręcznie za pośrednictwem interfejsu panelu przedniego 
lub narzędzia konfiguracyjnego P50 Agile. 
Sprawdzić następujące punkty: 

 
• Upewnić się, że zwarcia nadprądowe i doziemne wyzwalają ustawienie. 
 
• Upewnić się, że ustawienie TMS dla zwarcia nadprądowego i doziemnego 
wprowadzono prawidłowo zgodnie z wymaganymi stopniami czasu pomiędzy linią 
zasilającą a dopływem. 

 
• Upewnić się, że ustawienie szybkiego zadziałania jest prawidłowe i jego zwłoka 
czasowa niezależna została zastosowana prawidłowo zgodnie z wymaganymi 
stopniami czasu pomiędzy linią zasilającą a dopływem. 

 
• Upewnić się, że zestyk zadania sygnalizacji typu blokującego wybrano zgodnie 
z wymaganą funkcją. 

 
• Upewnić się, że pomiar prądu w przekaźniku jest taki sam, jak przyłożony prąd. 
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2.2.4 Kontrola końcowa 
 
Po ukończeniu wszystkich testów funkcjonalności przekaźnika oraz sprawdzeniu ustawień 
przekaźnika usunąć wszystkie urządzenia testowe i przewody zwierające, a następnie 
przywrócić na miejsce wszystkie oryginalne obwody elektryczne przekaźnika. Podczas 
podłączania z powrotem tym obwodów należy się upewnić, że podłączenia PP przywrócono 
zgodnie z odpowiednim schematem lub diagramem połączeń zewnętrznych. Przed 
pozostawieniem przekaźnika upewnić się, że wszystkie zestyki zwarć i sygnalizacji oraz 
zestyki wyzwalania zostały wyzerowane. 
Jeżeli urządzenie P15D zostało właśnie nowo zainstalowane lub przeprowadzono 
konserwację wyłącznika, licznik wyzwoleń przekaźnika powinien być wyzerowany. 
Ten licznik można zresetować załączają funkcję Clear Faults (kasuj zwarcia) 
w menu RECORD CONTROL (kontrola rejestru). 

 

Uwaga: Spowoduje to również wykasowanie całej pamięci zwarć oraz ustawionego hasła. 

 
2.2.5 Testy przekaźnika 
 
2.2.5.1 Kalibracja przekaźnika 

 
Przed przeprowadzeniem testu potwierdzić kalibrację przekaźnika za pomocą poniższej 
metody. 

 
1. Podłączyć przekaźnik P15D do iniektora prądu i timera. 

 
W poniższej tabeli przedstawiono numery zacisków do podłączenia PP. 

 
Faza Zacisk 

R B1,B2 
Y B3,B4 

B B5,B6 
N B7,B8 

 
2. Stosując się do powyższej tabeli podłączyć zaciski PP. 
 
3. Wyregulować znamionowy prąd PP po stronie wtórnej 1A lub 5A (na podstawie 
testowanego wariantu P15D). Zaobserwować wartość prądy z menu Measurement 
(pomiar). Prąd rzeczywisty powinien odpowiadać prądowi na wyświetlaczu 
przekaźnika. 
 

 

Faza Podany prąd (Amp.) Zmierzony prąd (Amp.) Błąd (%) 

R    
Y    
B    
N    

 
 
2.2.5.2 Test pobudzenia, wyzwolenie i wyjścia binarnego: 

 
1. Podłączyć źródło prądu 1A lub 5 A (na podstawie testowanego wariantu P15D) do 
zacisku wejścia prądowego. 
 
2. Ustawić wartość nastawy prądu na 100% prądu znamionowego, TMS przy 
wartości minimalnej (x0,02). 
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3. Uruchomić iniektor prądu i zwiększać wartość prądu aż do momentu pobudzenia 
i wyzwolenia przekaźnika. Wartość robocza powinna mieścić się w zakresie od 1 do 
1,1 raza ustawionej wartości pobudzenia. 
 
4. Po wyzwoleniu przekaźnika sprawdzić ciągłość pomiędzy zaciskami zestyków 
wyjściowych NO i C. 
 

 

Zestyk wyjścia binarnego Zacisk 

NO C NC 

Typ blokujący A6 A8 A10 
Typ bez blokowania A5 A7 A9 

 
5. Po zmniejszeniu prądu do wartości resetowania otworzyć się powinien tylko 
zestyk przekaźnika typu nieblokującego (zacisk A5 i A7). 
 
6. Nacisnąć przycisk RESET, zestyk typu blokującego (zacisk A6 i A8) powinien 
być otwarty. 

 
 

2.2.6 Testy zestyku wejścia binarnego: 
 
Wejścia binarne należy testować podając napięcie znamionowe do odpowiednich zacisków 
wejść binarnych. 

 
1. Szczegóły dotyczące zacisków wejść binarnych podano poniżej: 

 

Wejścia binarne Zacisk 

S1 A15 A17 
S2 A12 A14 
S3 A11 A13 
Wyzwalanie zdalne (S4) A16 A18 

 
2. Zaobserwować status wejścia binarnego (S1,S2,S3) w menu danych systemowych 
na wyświetlaczu LCD. 
 
3. Dla przetestowania wejścia wyzwalania zdalnego podać napięcie znamionowe na 
zacisk A16 i A18. Przekaźnik przejdzie natychmiast w tryb wyzwalania. 

 
2.2.7 Testy pod kątem opcjonalnego zasilania pomocniczego 

 
Przekaźnik P15D ma zdublowane zasilanie i może pracować z zewnętrznym zasilaniem 
pomocniczym lub bez niego. 
W celu przetestowania tego działania należy podać znamionowe zasilanie pomocnicze na 
zacisku A (19 i 20) przekaźnika z prawidłową polaryzacją. Można przetestować pełne 
działanie przekaźnika. 
Podczas testowania przekaźnika P15D sugeruje się użycie cyfrowego zestawu testowego. 
Do pomiarów czasowych użyć opcjonalnego zasilania pomocniczego do włączenia zasilania 
przekaźnika. 

 
2.2.8 Testy pod kątem cewki wyzwalającej 

 
Wyjście impulsowe dla cewki wyzwalającej przekaźnika z mocą wyzwalania (od 12 do 24 
VDC, <= 0,1 J) zasilane jest przez kondensator w przekaźniku zabezpieczającym. Długość 
impulsu wynosi 50 ms (jeżeli wyjście nie jest obciążone). Odstęp pomiędzy poszczególnymi 
impulsami zależy od impedancji cewki wyzwalającej (wyłącznik) oraz poziomu prądu. 
Impulsy są kontynuowane aż do momentu zadziałania wyłącznika i wyzerowania prądu 
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zwarcia. Testy można przeprowadzić na zacisku cewki wyzwalającej - A1 (-ve) i A3 (+ve). 
Działanie wyjścia cewki wyzwalającej można również sprawdzić za pomocą przycisku TEST 
znajdującego się na przednim panelu przekaźnika. 

 
2.2.9 Testy pod kątem cewki flagowej 

 
Wyjście impulsowe dla zewnętrznego wskaźnika flagowego z mocą wyzwalania (od 12 do 24 
VDC, <= 0,03 J) zasilane jest przez kondensator w przekaźniku zabezpieczającym. Długość 
impulsu wynosi 50 ms (jeżeli wyjście nie jest obciążone). Odstęp pomiędzy poszczególnymi 
impulsami zależy od impedancji wskaźnika flagowego oraz poziomu prądu. Testy można 
przeprowadzić na zacisku cewki flagowej – A2 (-ve) i A4 (+ve). 

 
2.2.10 Próba funkcjonalna 

 
2.2.10.1 Testy zabezpieczenia nadprądowego 
 

1. Funkcja nadprądowa I>1: Test pobudzenia 
 

Nastawa 
F>1 Faza R Faza Y Faza B Wartość graniczna (amp) 

 1A 5A 1A 5A 1A 5A 1A 5A 
       Min. Maks. Min. Maks. 

100%         
 

1. Funkcja nadprądowa I >1: Test czasu zadziałania (krzywa IDMT /DT) 
 

Dla testu krzywej IDMT: Ustawić I>1 = 100% TMS  = 1,0 
Dla testu krzywej DT : Ustawić I>1 = 100% Zwłoka czasowa =1,0 sek 

 Uwaga: Można użyć tylko jednego wejścia PP i krzywych roboczych właściwych 
dla danego wymogu.  

 

 

Prąd wstrzyknięty Czas zadziałania 

 Dla przekaźnika 1A Dla przekaźnika 5A IEC bardzo 
silnie zależna 

IEC silnie 
zależna 

IEC 
standardowa 

zależna1 

IEC 
standardowa 

zależna2 

DT 
(charakterystyka 
czasowo 
niezależna) 

Faza R 5 In 5A 25A      
Faza Y 5 In 5A 25A      
Faza B 5 In 5A 25A      
Dla testu krzywej IDMT: Ustawić I>1 = 100%   TMS  = 0,1 
Dla testu krzywej DT : Ustawić I>1 = 100% Zwłoka czasowa =0,05 sek 

 Uwaga: Czas zadziałania IDMT powinien wynieść 1/10 wyżej zaobserwowanego 
czasu.  

 

 
Prąd wstrzyknięty Czas zadziałania 

 Dla przekaźnika 1A Dla przekaźnika 5A IEC bardzo 
silnie zależna 

IEC silnie 
zależna 

IEC 
standardowa 

zależna1 

IEC 
standardowa 

zależna2 

DT (charakterystyka 
czasowo 
niezależna) 

Faza R 5 In 5A 25A      
Faza Y 5 In 5A 25A      
Faza B 5 In 5A 25A      
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2.2.10.2 Testy zabezpieczenia ziemnozwarciowego 
 

1. Funkcja ziemnozwarciowa IN>1: Test pobudzenia 
 

Nastawa F>1 Wejście EF Wartość graniczna (amp) 
 1A 5A 1A 5A 

20%   Min. Maks. Min. Maks. 
 

Funkcja ziemnozwarciowa IN >1: Test czasu zadziałania (krzywa IDMT /DT) 
 

Dla testu krzywej IDMT: Ustawić IN >1 = 20%, TMS = 1,0 
Dla testu krzywej DT : Ustawić IN>1 = 20% Zwłoka czasowa =1 sek 

 Uwaga: Można użyć tylko jednego wejścia PP i krzywych roboczych właściwych dla 
danego wymogu. 

 

 

Prąd wstrzyknięty Czas zadziałania 

 Dla przekaźnika 1A Dla przekaźnika 5A IEC bardzo 
silnie zależna 

IEC silnie 
zależna 

IEC 
standardowa 

zależna1 

IEC 
standardowa 

zależna2 

DT 
(charakterystyka 
czasowo 
niezależna) 

EF (zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe) 5 In 1.0A 5.0A      
 5 In 5A 25A      
 

Dla testu krzywej IDMT: Ustawić IN >1 = 20%, TMS = 0,1 
Dla testu krzywej DT : Ustawić IN>1 = 20% Zwłoka czasowa =0,05 sek 

 Uwaga: Czas zadziałania IDMT powinien wynieść 1/10 wyżej zaobserwowanego 
czasu. 

 

 
Prąd wstrzyknięty Czas zadziałania 

 Dla 1A Dla 5A IEC bardzo silnie IEC silnie IEC standardowa IEC standardowa Charakterystyka typu DT 
(defined time - niezależna) 

EF  (zabezpieczenie 
ziemnozwarciowe) 5 In 1.0A 5.0A      
 

Uwaga: Wyniki testu należy porównać z deklaracjami technicznymi zawartymi w 
podręczniku. 
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2.3 Konserwacja 
 

Kontrole konserwacyjne 
 

Ze względu na newralgiczny charakter aplikacji, produkty Alstom Grid powinny być 
 w regularnych przedziałach czasu kontrolowane pod kątem ich prawidłowego działania. 
Urządzenia wyposażono w funkcję autonadzoru, dzięki czemu ich konserwacja jest mniej 
wymagająca niż konserwacja wcześniejszych konstrukcji. Większość zaistniałych 
problemów sygnalizowana będzie alarmem wskazującym, że podjęte powinny być 
odpowiednie działania zapobiegawcze. 
 
Niemniej jednak, okresowo należy przeprowadzać pewne testy weryfikujące poprawną 
pracę urządzeń oraz potwierdzające integralność okablowania zewnętrznego. 
Obowiązkiem klienta jest określenie przedziału czasu pomiędzy konserwacjami. Jeżeli 
w przedsiębiorstwie użytkownika funkcjonuje Program Konserwacji Zapobiegawczej, 
zalecane kontrole produktu powinny zostać objęte tym programem. Okresy konserwacji 
zależne są od wielu czynników, takich jak: 

 
• Środowisko pracy 

• Dostępność w miejscu instalacji 

• Ilość zasobów ludzkich pozostających w dyspozycji 

• Znaczenie instalacji w systemie elektroenergetycznym 

• Konsekwencje awarii 

 
Choć w pewnym zakresie prawidłowość działania poszczególnych funkcji może być 
sprawdzona zdalnie, kontrole te ograniczają się głównie do sprawdzenia czy przekaźnik 
dokonuje poprawnych pomiarów prądów i napięć oraz do sprawdzania licznika konserwacji 
wyłącznika. Z tego powodu, kontrole w ramach konserwacji powinny być przeprowadzane 
również lokalnie, w miejscu instalacji. 

 
 

 

Uwaga: Przed podjęciem jakichkolwiek prac związanych z obsługą urządzenia, 
użytkownik powinien zapoznać się z treścią rozdziału dotyczącego 
bezpieczeństwa lub z Instrukcją Bezpieczeństwa obsługi i konserwacji 
Pxxx-SG-4LM-1 oraz z danymi znamionowymi znajdującymi się na 
tabliczce znamionowej urządzenia. 

 
Optoizolatory 

 
Sprawdzić wejścia optyczne powtarzając próbę odbiorczą opisaną szczegółowo w rozdziale 
Przekazanie do eksploatacji. 

 
Przekaźniki wyjściowe 

 
Sprawdzić wyjścia przekaźnikowe powtarzając próbę odbiorczą opisaną szczegółowo 
w rozdziale Przekazanie do eksploatacji. 

 
Dokładność pomiarowa 

 
Jeśli sieć elektroenergetyczna znajduje się pod napięciem, wartości mierzone mogą być 
porównane ze znanymi wartościami/parametrami sieci, w celu weryfikacji czy znajdują się 
one w przewidywanym zakresie. Jeżeli znajdują się w zadanym zakresie, oznacza to, że 
przekształcanie A/C oraz obliczenia są przeprowadzane prawidłowo. Odpowiednie metody 
testowe można znaleźć w rozdziale Przekazanie do eksploatacji. 
 
Alternatywnie, można porównać wartości mierzone ze znanymi wartościami podanymi na 
urządzanie za pomocą bloku testowego, jeżeli jest na wyposażeniu, lub wartościami 
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podanymi bezpośrednio na zaciski urządzenia IED. Testy te mają na celu udowodnienie 
zachowania dokładności kalibracji. 

 
Wymiana urządzenia 

 
Jeżeli w eksploatowanym produkcie wystąpi usterka, w zależności od jej rodzaju 
wygenerowane zostają kody błędów, które można przeglądać w interfejsie HMI przekaźnika. 
Pierwszy krok polega na podjęciu działań sugerowanych w sekcji Wykrywanie i usuwanie 
usterek znajdującej się w tym podręczniku. W rzadkich przypadkach, w których problem nie 
ustępuje lub tkwi w okablowaniu i/lub zaciskach, należy wymienić kompletne urządzenie, 
ponownie wykonać okablowanie oraz dokonać ponownego oddania do eksploatacji. 
Po ponownym zainstalowaniu urządzenia należy oddać je ponownie do eksploatacji. 

 
 

 

Uwaga: Jeżeli naprawa nie zostanie przeprowadzona przez zatwierdzone centrum 
serwisowe, gwarancja zostanie unieważniona. 

 
 

 

Uwaga: Przed podjęciem jakichkolwiek prac związanych z obsługą urządzenia, 
użytkownik powinien zapoznać się z treścią rozdziału dotyczącego 
bezpieczeństwa lub z Instrukcją Bezpieczeństwa Obsługi i Konserwacji Pxxx-
SG-4LM-1 jak również z danymi znamionowymi znajdującymi się na tabliczce 
znamionowej urządzenia. Pozwoli to na uniknięcie uszkodzeń 
spowodowanych nieodpowiednią obsługą komponentów elektronicznych. 

 
 

 

Ostrzeżenie: Przed podjęciem pracy przy tylnej części urządzenia, należy odciąć 
napięcie oraz dopływ prądu. 

 
 

Uwaga: Urządzenie P15D nie obsługuje automatycznego zwierania przekładników prądowych. 
Dlatego też ze względów bezpieczeństwa zaciski PP należy zwierać po usunięciu 
zespołu listew zaciskowych. 

 
Czyszczenie 

 

 

Ostrzeżenie: Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia IED upewnić się, że 
wszystkie źródła zasilania AC oraz DC są odłączone, a złącza 
przekładników są odizolowane, co pozwoli na uniknięcie 
niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym podczas 
czyszczenia. 

 
Czyścić urządzenie wyłącznie przy użyciu ściereczki nie pozostawiającej włókien, 
zamoczonej w czystej wodzie. Nie używać detergentów, rozpuszczalników lub ściernych 
środków czyszczących, gdyż mogą one zniszczyć powierzchnię produktu i pozostawić 
warstwę przewodzącą. 
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2.4 Rozwiązywanie problemów 
 
Przekaźnik nieustannie monitoruje sprzęt i wykrywa jego jakikolwiek błąd/usterkę działania. 
W przypadku usterki sprzętu przekaźnik wyświetla odpowiadający mu kod błędu na 
wyświetlaczu LCD. Te usterki/błędy są przechowywane w pliku dziennika błędów i można je 
przeglądać z menu „Error Log”. Dziennik błędów jest przechowywany w postaci 16-bitowej 
liczby całkowitej. Poniżej przedstawiono definicję bitów mającą zastosowanie do urządzenia 
P15D: 
 

 

Bit 10 - 
15 Bit 9 Bit 8 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 

Nieużywany Nieużywany Błąd Fram 3 Nieużywany Błąd Fram 2 Błąd Fram 1 ADC 
Błąd Nieużywany Błąd RTC Nieużywany Błąd 

ustawienia 
 

Opisy kodów błędów podano poniżej: 
 

Nr 
ser. 

Wyświetlacz 
dziennika 

błędów 

Dane błędu 
w bitach Opis Przyczyny 

Działanie 
podejmowane 

przez MCU 

Proponowane 
działanie 

1 1 0000 0000 
0000 0001 

BŁĄD 
USTAWIENIA 

1. Ustawienie 
uszkodzone 
2. Zmiana adresu 
ustawienia w pamięci 

Dioda LED włączenia 
(ON) miga co 1 sek, 
 co oznacza, że 
urządzenie IED 
NIE DZIAŁA 
PRAWIDŁOWO 

Przejść do menu 
CONFIGURATION 
(konfiguracja) i przywrócić 
wszystkie ustawienia 
domyślne, a następnie 
zapisać ustawienia. 
Nacisnąć przyciski 
(RESET + PROT. RESET). 

2 4 0000 0000 
0000 0100 BŁĄD RTC 

1. Błąd szyny I2C 
2. Uszkodzone RTC 
3. Nie działa 
podtrzymanie bateryjne 

Błąd jest sprawdzany 
okresowo co 1 minutę. 

Ustawić prawidłowe 
wartości dla daty i godziny 
i nacisnąć przyciski 
(RESET + PROT. RESET). 

3 16 0000 0000 
0001 0000 B ŁĄD ADC 

1. Nie działa urządzenie 
ADC. 
2. Błąd szyny SPI 

Dioda LED włączenia 
(ON) miga co 1 sek, 
co oznacza, że 
urządzenie IED 
NIE DZIAŁA 
PRAWIDŁOWO. 

Nacisnąć przyciski 
(RESET + PROT. RESET) 

4 32 0000 0000 
0010 0000 Błąd Fram 1 1. Błąd szyny SPI 

2. Nie działa Fram 
Błąd jest sprawdzany 
okresowo co 1 minutę. 

Nacisnąć przyciski 
(RESET + PROT. RESET) 

5 64 0000 0000 
0100 0000 Błąd Fram 2 1. Błąd szyny SPI 

2. Nie działa Fram 
Błąd jest sprawdzany 
okresowo co 1 minutę. 

Nacisnąć przyciski 
(RESET + PROT. RESET) 

6 256 0000 0001 
0000 0000 Błąd Fram 3 1. Błąd szyny SPI 

2. Nie działa Fram 
Błąd jest sprawdzany 
okresowo co 1 minutę. 

Nacisnąć przyciski 
(RESET + PROT. RESET) 
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1 STRESZCZENIE ROZDZIAŁU 
 
 
Ten rozdział składa się z następujących części: 

 
1 Streszczenie rozdziału 
2 Specyfikacja techniczna 

2.1.1 Zgodność z normami 

 

 
  



14 Specyfikacja techniczna P50 Agile P15D 
 
 

14-4 P15D/EN TM/B 
 

2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 
 

Wejście prądowe 
I. Strona wtórna przekładnika prądowego 1 A lub 5 A (opcja zamawiana) 

II. Obciążenie nominalne przy prądzie znamionowym (bez stanu 
wyzwalania) 

nadprąd. PP < 4,2 VA (@ In = 1 A) 
nadprąd. PP < 4,5 VA (@ In = 5 A) 
ziemnozw. PP <0,10 VA ( @ In= 1A) 
ziemnozw. PP <0,10 VA (@ In= 5A) 

III. Wytrzymałość cieplna 
50 x prąd znamionowy (In) przez 1 sek 
30 x prąd znamionowy (In) przez 3 sek 2 x prąd znamionowy (In) 
ciągły 

IV. Zakres roboczy Dla nadprąd.: 0,2 – 35 In 
Dla ziemnozw.: 0,1 – 35 In  

V. Dokładność pomiarowa Typowa ± 2% przy In dla PP fazowych i ziemnozwarciowych 
VI. Zakres częstotliwości nominalnej dla wejść prądowych 50/60 Hz (wybierany w menu P15D) 
VII. Minimalne wymagania prądowe do zasilania przekaźnika 1Ø ≥ 20% In, 2Ø ≥ 12% In i 3Ø ≥ 8% In. 
VIII. Zakres pomiaru częstotliwości 45 Hz – 65 Hz 

Zasilanie pomocnicze 

I. Znamionowe napięcie pomocnicze 24 - 50 V DC lub  100 – 230 V DC /AC (50 Hz / 60 Hz) 
(opcja zamawiana) 

II. Zakres roboczy 
80% dolnego zakresu nominalnego i 120% górnego zakresu 
nominalnego dla zasilania DC 
80% dolnego zakresu nominalnego i 110% górnego zakresu 
nominalnego dla zasilania AC 

III. Nominalne obciążenie na zasilaniu pomocniczym 100 – 230 V 
100-230 VAC <10 VA (bez zasilania wyjścia oraz LED) 

<12VA (statusowe S1, S2 i S3 zasilone) 

100-230 VDC <4W (bez zasilania wyjścia oraz LED) 
<4W (statusowe S1, S2 i S3 zasilone) 

IV. Obciążenie znamionowe na zasilaniu pomocniczym 24 - 50 VDC <3 W (bez zasilania wyjścia oraz LED) 
<4 W (statusowe S1, S2 i S3 zasilone) 

V. Dopuszczalne tętnienie AC Maks. 15% najwyższego zasilania DC, 
zgodnie z IEC 60255-11: 2008 

VI. Czas pracy przekaźnika na zasilaniu pomocniczym <50 ms 

VII. Przerwa w dostawie napięcia zasilania pomocniczego (bez 
zasilania przez PP) 

Zgodnie z IEC 60255-11, w zakresie zasilania pomocniczego 
100 – 230 V DC, przekaźnik wytrzyma przez 50 ms; 100 – 230 V 
DC, przekaźnik wytrzyma przez 50 ms; 
24-50 V DC, przekaźnik wytrzyma 20 ms; 

Wejście izolowane optycznie 

I. Zakres napięcia znamionowego Tak sam jak zakres zasilania pomocniczego 
24 - 50 VDC lub 100 – 230V DC /AC (50Hz / 60Hz) 

II. Obciążenie w VA wejść statusowych (S1, S2 oraz S3) 

Dla zakresu napięcia znamionowego od 100 do 230V 
AC < 0,8 VA 
Dla zakresu napięcia znamionowego od 100 do 230V 
DC < 0,8 W Dla zakresu napięcia znamionowego od 24 
do 50V DC < 0,5 W 
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III. Obciążenie w VA wejścia statusowego S4 (wyzwolenie 
zdalne) 

Dla zakresu napięcia znamionowego od 100 do 230 V AC < 12 VA 
Dla zakresu napięcia znamionowego od 100 do 230 V DC < 4 W 
Dla zakresu napięcia znamionowego od 24 V do 50 V DC < 4 W 
Uwaga: Urządzenie P15D nie jest zasilane z zasilania 
pomocniczego, a prąd jest poniżej minimalnego prądu wymaganego 
do zasilenia przekaźnika. Przekaźnik pobiera moc z wejścia 
wyzwalania zdalnego dla zasilenia oraz zapewnienia wyjścia 
wyzwalającego do wyłącznika. 

IV. Zakres napięcia roboczego 
90% dolnego zakresu nominalnego i 120% górnego zakresu 
nominalnego dla DC 
90% dolnego zakresu nominalnego i 110% górnego zakresu 
nominalnego dla AC 

V. Zakres napięcia pobudzenia Dla zasilania pomoc. od 100 do 230 V: 60 – 80V 
Dla zasilania pomoc. od 24 do 50 V: 15 – 19V 

VI. Zakres napięcia opadania Dla zasilania pomoc. od 100 do 230 V:  30 – 60V 
Dla zasilania pomoc. od 24 do 50 V:   7 – 15V 

VII. Czas filtrowania < 40 ms dla S1,S2,S3 

VIII. Czas rozpoznania wejścia logicznego Dla S1,S2,S3 : czas filtrowania + 5ms  ± 5 ms 
Dla S4 (wyzwalanie zdalne): 3,5 sek ± 5% 

Zestyk wyjściowy 

I. Zestyk blokujący (zestyk sygnalizacyjny) 
Zdolność załączania Zdolność załączania – 2A 

/250 V AC 

Zdolność wyłączania Zdolność wyłączania  - 60 W / 
62,5 VA 

II. Zestyk bez blokowania 

Ciągły Ciągły 5A/250 V AC 
Zdolność załączania i 
przewodzenia 30A przez 3 sek AC/DC 

Wytrzymałość krótkotrwała 50A przez 1 sek AC/DC 

Zdolność wyłączania 

AC- 1250 VA maks. 5A lub 
300 V (PF= 0,4) 
DC- 100 W rezystancyjne 
maks. 5A lub 300 V 
-50 W indukcyjne (L/R =45 
ms) maks. 5A lub  300 V 

Czas zadziałania <10 msek. 

Minimalna liczba zadziałań 
10 000 zadziałań w stanie 
obciążonym i nieobciążonym 
100 000 zadziałań 

III. Wyjście impulsowe do podłączenia cewki wyzwalającej Wyjście impulsowe do 
podłączenia cewki wyzwalającej 

12 V - 24 VDC 
(energia <= 0,1 J) 

 

Uwaga: Moc wyzwalania dla cewki wyzwalającej jest przechowywana przez kondensator wbudowany w przekaźnik 
zabezpieczający. Do ładowania kondensatora służy wejście prądowe lub napięcie pomocnicze. Długość trwania impulsu 
wyzwalającego wynosi 50 ms (jeżeli wyjście nie jest obciążone). Odstęp pomiędzy poszczególnymi impulsami zależy od 
impedancji cewki wyzwalającej oraz poziomu prądu. Impuls trwa tak długo, jak długo przekroczony jest próg aktywacji. 
Poziom napięcia wyjścia zasilania zależy od czasu ładowania. 

IV. Wyjście impulsowe dla wskaźnika flagowego lub pomocniczego 
przekaźnika 

Wyjście impulsowe dla wskaźnika 
flagowego lub pomocniczego 
przekaźnika 

12 V - 24 VDC 
(energia <= 0,03 J) 

Uwaga: Moc wyzwalania dla wskaźnika flagowego jest przechowywana przez kondensator wbudowany w przekaźnik zabezpieczający. 
Do ładowania kondensatora służy wejście prądowe lub napięcie pomocnicze. Długość trwania impulsu wyzwalającego wynosi 50 ms 
(jeżeli wyjście nie jest obciążone). Odstęp pomiędzy poszczególnymi impulsami zależy od impedancji wskaźnika flagowego oraz poziomu 
prądu. Impuls trwa tak długo, jak długo przekroczony jest próg aktywacji. Wyjście impulsowe dla wskaźnika flagowego i cewka 
wyzwalająca pobierają energię z tego samego źródła. Wyjście flagowe wykorzystuje dodatkowy kondensator do przechowywania 
niezbędnej energii. Jeżeli z wyjścia flagowego pobrane zostanie więcej energii niż w specyfikacji, będzie to miało wpływ na wyjście 
zasilające cewki wyzwalającej. 
Dokładność funkcji zabezpieczeniowej 

 Funkcja zabezpieczenia nadprądowego i ziemnozwarciowego 

I. Dla wartości roboczej 

Pobudzenie Nastawa +10% / - 5% 
Minimalny poziom wyzwalania IDMT 1,05 x nastawy ± 5% 

Opadanie 
0,95 x nastawa ± 5% 
dla nastaw >=20% 
0,90 x nastawa ± 10% 
dla nastaw < 20% 
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 Dla czasu zadziałania 

Kształt charakterystyki IDMT przy 
załączonym zasilaniu przekaźnika 

wg klasy 5 z 60255-151 kl.5.2 lub ± 60 ms, 
którakolwiek wartość jest większa* (wg 
warunku referencyjnego) 

Zadziałanie DT przy załączonym zasilaniu 
przekaźnika 

± 5% lub ± 60 ms, którakolwiek wartość jest 
większa** 

Kształt charakterystyki IDMT przy 
wyłączonym zasilaniu przekaźnika 

wg klasy 5 z 60255-151 kl.5.2 lub ± 90 ms, 
którakolwiek wartość jest większa* (wg 
warunku referencyjnego) 

Zadziałanie DT przy wyłączonym zasilaniu 
przekaźnika 

± 5% lub ± 90 ms, którakolwiek wartość jest 
większa** 

Typowy czas zadziałania z załączonym 
zasilaniem pomocniczym 

<= 60 mS 
(zwłoka czasowa zabezpieczenia ustawiona 
na 0 ms; wstrzyknięty prąd jest równy 
dwukrotności wartości ustawienia). 
Urządzenie P15D jest zasilane z zasilania 
pomocniczego lub prąd przed wystąpieniem 
zwarcia jest powyżej 0,2 In. 

Czas zadziałania, gdy przekaźnik jest na 
zasilaniu własnym, a wyłącznik zadziała dla 
warunku przełączenia w momencie 
wystąpienia zwarcia (SOTF) 

<= 80mS 
(zwłoka czasowa zabezpieczenia ustawiona 

na 0 ms; wstrzyknięty prąd jest równy 
dwukrotności wartości ustawienia i więcej niż 
In). Prąd przed wystąpieniem zwarcia równa 
się zero i nie ma zasilania pomocniczego. 
Obudowa: 
Wyłącznik przełącza się w momencie 

wystąpienia zwarcia bez zasilania 
pomocniczego. 

*Warunek referencyjny TMS=1 , I>nastawa 1A, zakres roboczy 
2-20 In 

** Warunek referencyjny Prąd zwarcia 1,5 raza powyżej wartości 
nastawionej 

 Funkcja zabezpieczenia podprądowego 
(dla prawidłowego zadziałania niezbędne jest zasilenie przekaźnika z zewnętrznego zasilania pomocniczego) 

II. 
Dla wartości roboczej 

Pobudzenie Poniżej 0,20 In : 0,95 x nastawy ± 7,50% 
Powyżej 0,20 In: 0,95 x nastawy ± 5% 

Opadanie Poniżej 0,20 In : 1,05 x nastawy ± 7,50% 
Powyżej 0,20 In: 1,05 x nastawy ± 5% 

Dla czasu zadziałania Zadziałanie DT ± 5% lub ± 60 ms, 
którakolwiek wartość jest większa 

III. Funkcja zabezpieczenia przeciążeniowego termicznego 
 Dla czasu zadziałania Zadziałanie wyzwalania cieplnego ± 10% obliczonego czasu 

IV. Funkcja uruchamiania ze stanu zimnego 
 czas zadziałania tcold tcold Nastawa ± 10% 
 czas zadziałania tclp tclp Nastawa ± 10% 

 Dla wartości roboczej 
Pobudzenie Nastawa +10% / - 5% 
Minimalny poziom wyzwalania IDMT 1,05 x nastawy ± 5% 
Opadanie 0,95 x nastawy ± 5% 

 Dla czasu zadziałania 

Kształt charakterystyki IDMT przy załączonym 
zasilaniu przekaźnika 

wg klasy 5 z 60255-151 kl.5.2 lub ± 60 ms, to 
co większe *(wg warunku referencyjnego) 

Zadziałanie DT przy załączonym zasilaniu 
przekaźnika 

± 5% lub ± 60 ms, którakolwiek wartość jest 
większa** 

Kształt charakterystyki IDMT przy wyłączonym 
zasilaniu przekaźnika 

wg klasy 5 z 60255-151 kl.5.2 lub ± 80 ms, 
którakolwiek wartość jest większa* (wg 
warunku referencyjnego) 

Zadziałanie DT przy wyłączonym zasilaniu 
przekaźnika 

± 5% lub ± 80 ms, którakolwiek wartość jest 
większa** 

*Warunek referencyjny TMS=1,I>nastawa 1xIn, zakres roboczy 2-20 In 

** Warunki referencyjne Prąd zwarcia 1,5 raza powyżej wartości 
nastawionej 

 Funkcja blokowania drugiej harmonicznej 

 Dla wartości roboczej Próg drugiej harmonicznej Nastawa ±15% 
I>lift 2H Nastawa ±15% 

 
 



50 Agile P15D 14 Specyfikacja techniczna 
 
 
 

P15D/EN TM/B  14-7 

Warunki robocze 
I. Wilgotność względna Wilgotność (RH) maksymalnie 95% 
II. Zakres temperatury pracy od -25ºC do +65ºC  (bez baterii) 

III. Zakres temperatury 
przechowywania od -25ºC do +65ºC  (bez baterii) 

Dane baterii 

I. Bateria 
typ AA ,1,5 wolt, baterie (niedoładowywane) Dla pojemności 4,5 wolt użyć 1,5 V x 3 sztuki 
Uwaga: Przekaźnik dostarczany jest bez baterii. 
Rekomendowane baterie litowe (marka - ENERGISER L91 Ultimate Lithium ) 

II. Czas włączenia (ON) podświetlenia 60 sek. po włączeniu przyciskiem „Bat. ON” (prąd PP jest mniejszy niż minimalna wartość 
robocza i nie ma zasilania pomocniczego) 10 sek. po wyzwoleniu. 

Specyfikacja zacisków 

I. Zaciski wejść prądowych AC Gwintowane zaciski M5 do połączenia z zaciskiem oczkowym. Odpowiednie do maks. 4 
mm2 

II. Zaciski pomocnicze oraz 
wejścia/wyjścia Gwintowane połączenie zaciskowe M4. Odpowiednie do maks. 2,5 mm2 

III. Tylny zacisk komunikacyjny Do podłączenia dwóch przewodów Odpowiedni do maks. 2,5 mm2 
Specyfikacja mechaniczna i środowiskowa 

I. Konstrukcja Obudowa do montażu wpuszczanego 
II. Masa ok. 3,50 kg 
III. Stopień zanieczyszczenia II 
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2.1.1 Zgodność z normami 
 
 

NR 
SER. 

BADANIA 
TYPU NORMA 

SPECYFIKACJA 
BADANIA/METODA 

BADAWCZA 
1. Wymagania dotyczące impulsu, dielektryku i izolacji 

1.1 
Badanie 
napięciem 
udarowym 

IEC 60255-27:2005 
(w tym errata z 2007 r.) 

Napięcie probiercze 5 kv, 1,2/50 µV  
Energia 0,5 J  
Biegunowość +ve oraz –ve 
Liczba impulsów 3 dla każdej polaryzacji 
Okres pomiędzy impulsami 5 sek. 
Stan badanego urządzenia Niezasilone 

1.2 
Badanie napięcia 
wytrzymywanego 
dla dielektryku 

IEC 60255-27:2005 
(w tym errata z 2007 r.) 

Produkt wytrzyma przez 1 minutę pomiędzy 
 2 kV wszystkie zaciski połączone razem z uziemieniem obudowy. 
 2 kV niezależny obwód z uziemieniem obudowy. 
 1,5 kV wzdłuż wyzwalającego zestyku przekaźnika. 
 1 kV wzdłuż niewyzwalającego zestyku przekaźnika. 

1.3 
Badanie 
rezystancji 
izolacji 

IEC 60255-27:2005 (w tym 
errata z 2007 r.) Rezystancja izolacji produktu wynosi minimum 100 MΩ 

 
 

2. Testy zasilania pomocniczego 

2.1 Zapady napięcia 
DC 

IEC 60255-11, 
IEC 60255-5, IEC60255-26 

Zapad zasilania pomocniczego DC 
1) przy 40% przez 200 ms, 2) przy 70% przez 500 ms. Bez utraty 
zabezpieczenia 

2.2 Przerwa napięcia 
DC 

IEC 60255-11, 
IEC 60255-5, IEC60255-26 

1) Przerwy zasilania pomocniczego DC przez 10, 20 ms bez utraty 
zabezpieczenia. 
2) Przerwy zasilania pomocniczego DC przez 30 ms, 50 ms, 100 ms, 
200 ms, 300 ms, 0,5 s, 1 s, 5 s z przejściową utratą zabezpieczenia. 

2.3 Zapady napięcia 
AC 

IEC60255-26(ed3.0)-2013 Zapad zasilania pomocniczego AC 
1) przy 40% przez 200 ms.  2) przy 70% przez 500 ms. 
3) przy 80% przez 5s.  Bez utraty zabezpieczenia 

2.4 Przerwa napięcia 
AC 

IEC60255-26(ed3.0)-2013 1) Przerwy zasilania pomocniczego AC przez 10, 20 ms bez utraty 
zabezpieczenia. 
2) Przerwy zasilania pomocniczego AC przez 50 ms, 100 ms, 200 ms, 
0,5 s, 5 s z przejściową utratą zabezpieczenia. 

2.5 (Tętnienie) AC 
W zasilaniu DC 

IEC 60255-11, IEC60255-26 Tętnienie AC 100 Hz nałożone na DC maks. (120% HRV) i min. (80% 
LRV) zasilanie pomocnicze przy 15% najwyższego znamionowego DC. 

2.6 Badanie 
stopniowego 
wyłączania/uruch
amiania 

IEC 60255-11, 
IEC 60255-5, IEC60255-26 

Urządzenie musi włączać się i wyłączać prawidłowo bez żadnych 
nieprawidłowości. 

Czas wyłączania 60 sek. 

Czas przy wyłączonym zasilaniu 5 min. 

Czas uruchamiania 60 sek. 

2.7 Test odwrócenia 
polaryzacji 
zasilania DC. 

IEC 60255-11, 
IEC 60255-5, IEC60255-26 

Produkt wytrzyma przez 1 minutę z odwróconą polaryzacją wejść 
zasilania. 
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3. Badanie emisji 

3.1 Badanie emisji 
promieniowania IEC60255-26(ed3.0)-2013 

Badane urządzenie musi spełniać wymagania tej specyfikacji. Promieniowe 
mierzone w odległości 10 metrów. 
Zakres częstotliwości Limity 
30 MHz – 230 MHz 40 dB (µV/m) 
230 MHz – 1000 MHz 47 dB (µV/m) 
Stan badanego urządzenia Zasilone 

3.2 
Badanie emisji 
zaburzeń 
przewodzonych 

IEC60255-26(ed3.0)-2013 

Badane urządzenie musi spełniać wymagania tej specyfikacji. Zakres 
częstotliwości Limit 
0,15 – 0,5 MHz  79 dB/µV (quasi-szczytowa) 
 66 dB/µV (średnia) 
0,5 – 30 MHz  73 dB/µV (quasi-szczytowa) 
 60 dB/µV (średnia) 
Stan badanego urządzenia Zasilone 

4. Badanie odporności 

4.1 
Badanie zakłóceń 
wysokiej 
częstotliwości 

IEC60255-26(ed3.0)-2013 

 2,5 kV tryb współbieżny 
 Pomiędzy niezależnym obwodem a uziemieniem obudowy. 
 Niezależny obwód. 
 1 kV tryb różnicowy 

a) Niezależny obwód. Stan badanego urządzenia Zasilone 

4.2 Wyładowanie 
elektrostatyczne IEC60255-26(ed3.0)-2013 

1) 15 kV wyładowanie w powietrzu 
 8 kV wyładowanie przy kontakcie 

3) 15 kV wyładowanie pośrednie Stan badanego urządzenia Zasilone 

4.3 Badanie udarowe EN61000-4-5. 
IEC60255-26(ed3.0)-2013 

1) 4 KV:  zasilanie tryb współbieżny 
 2 KV zasilanie tryb różnicowy 
 4 KV PP/PN/ porty wejścia / wyjścia tryb współbieżny 
 2 KV PP/PN/ porty wejścia / wyjścia tryb różnicowy 
5) 2 KV komunikacja RS485, Tryb współbieżny Stan badanego urządzenia: 
Zasilone 

4.4 Seria szybkich stanów 
przejściowych 

EN 61000-4-4:2004, IEEE 
C37.90.1, 
IEC60255-26(ed3.0)-2013 

1) 4 kV 5 kHz, zasilanie i porty uziemienia. 
 2 kV 5 kHz, wszystkie inne obwody (oprócz zasilania i portów uziemienia). 
3) 4 kV 5 kHz i 100 kHz, podane do wszystkich obwodów oprócz portów 
komunikacyjnych 
 4) 2k V 5 kHz i 100 kHz, podane do wszystkich portów komunikacyjnych 
Stan badanego urządzenia: Zasilone 

4.5 
Częstotliwość radiowa 
promieniowania Pole 
elektromagnetyczne 

EN 61000-4-3: 
2006+A1:2008 
Poziom 4, 
IEEE C37.90.2, IEC60255- 
26(ed3.0)-2013 

 Poziom napięcia10 V/m 
Zakres częstotliwości 80 - 1000 MHz , 1,4 – 2,7 GHz  
 Poziom napięcia30 V/m 
Zakres częstotliwości 800 – 960 MHz , 1,4 – 2 GHz  
Modulacja 80% AM przy 1 KHz 
Częstotliwości chwilowe 80, 160, 380, 450, 900,1850 i 2150 MHz 
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4.6 

Zaburzenia 
przewodzone 
wywołane przez pole 
o częstotliwości 
radiowej 

IEC60255-26(ed3.0)-2013 

Poziom napięcia 10 V 
Zakres częstotliwości 0,15 – 80 MHz  
Modulacja 80% AM przy 1 KHz 
Czas wstrzymania 2,85 sek. 
Stan badanego urządzenia Zasilone 
Częstotliwości chwilowe 27, 68 MHz 

4.7 
Odporność na pole 
magnetyczne 
 o częstotliwości sieci 
elektroenergetycznej 

IEC60255-26(ed3.0)-2013 

1) Klasa 5: pole 100 A/m podawane w sposób ciągły na wszystkich 
płaszczyznach dla badanego urządzenia w stanie spoczynku i w stanie 
wyzwalania 
2) Klasa 5: pole 1000 A/m podawane przez 3 s na wszystkich 
płaszczyznach dla badanego urządzenia w stanie spoczynku i w stanie 
wyzwolenia 
Stan badanego urządzenia: Zasilone 

4.8 
Odporność na 
impulsowe pole 
magnetyczne 

EN 61000-4-
9:1993+A1:2001, 
Poziom 5 

Klasa 5: pole 1000A/m podawane w sposób ciągły na wszystkich 
płaszczyznach dla badanego urządzenia w stanie spoczynku i w stanie 
wyzwalania 

4.9 Pole magnetyczne 
oscylacyjne tłumione 

EN61000-4-10:1993 + 
A1:2001, 
Poziom 5 

Klasa 5: pole 100 A/m podawane na wszystkich płaszczyznach przy 
100kHz / 1MHz przy okresie trwania impulsu równym 2 sek. 

4.10 Badanie drgań 
tłumionych 

EN 61000-4-18: 2007 + 
A1:2010, Poziom 3 

1) wolno tłumione drgania 100 kHz i 1 MHz podawane w trybie 
współbieżnym przy 2,5 KV 
2) szybko tłumione drgania 3 MHz, 10 MHz, 30 MHz podawane w trybie 
różnicowym przy 1 KV 

5. Testy mechaniczne 

5.1 Badanie odpowiedzi 
wibracyjnej 

PN-EN 60255-21-1:1996, 
klasa 2 

Zakres częstotliwości 10 Hz do 150 Hz 
Częstotliwość odcięcia 58 do 60 Hz 
Przesunięcie szczytu przed odcięciem 0,075 mm  
Przyspieszenie szczytu przed odcięciem 1 gn 
Liczba cykli odchylania na oś 1 
Stan badanego urządzenia Zasilone 

5.2 Próba zmęczenia 
wibracyjnego 

PN-EN 60255-21-1:1996, 
klasa 2 

Zakres częstotliwości 10 do 250Hz 
Przyspieszenie szczytu 2 gn 
Liczba cykli odchylania na oś 20 
Stan badanego urządzenia Niezasilone 

5.3 Badanie reakcji na 
wstrząsy 

PN-EN 60255-21-2:1996, 
klasa 2 

Przyspieszenie szczytu 10 gn 
Czas trwania impulsu 11 ms 
Liczba impulsów na kierunek 5 
Stan badanego urządzenia Zasilone 

5.4 Badanie wytrzymałości 
na wstrząsy 

PN-EN 60255-21-2:1996, 
klasa 2 

Przyspieszenie szczytu 30 gn 
Czas trwania impulsu 11 ms 
Liczba impulsów na kierunek 3 
Stan badanego urządzenia Niezasilone 

5.5 Próba uderzeniowa PN-EN 60255-21-2:1996, 
klasa 2 

Przyspieszenie szczytu 20 gn 
Czas trwania impulsu 16 ms 
Liczba impulsów na kierunek 1000 
Stan badanego urządzenia Niezasilone 

5.6 Badania Sejsmiczne EN 60255-21-3:1995 
(klasa 2 -szczyt 2g) 

Częst. Zakres 1 do 35 Hz 
Częst. odcięcia 8 Hz 
Przesunięcie szczytu  przed odcięciem X 7,5 mm  
Przesunięcie szczytu  Przed odcięciem Y 3,5 mm  
Przyspieszenie szczytu przed odcięciem X 2 gn 
Przyspieszenie szczytu przed odcięciem Y 1 gn 
Liczba cykli odchylania na oś 1 
Stan badanego urządzenia Zasilone 
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6. Badania środowiskowe 

6.1 Próba suchego gorąca 
IEC 60255-1, 
IEC 60068-2-2: 2007 
Bd 

Uruchomienie +20°C (urządzenie badane 
zasilone) 

Testy sprawdzania działania przez 
2 godziny 

Pośredni +40°C (urządzenie badane zasilone) Testy sprawdzania działania przez 
2 godziny 

Zapotrzebowanie na wysoką temperaturę 
+65°C (urządzenie badane zasilone przy 
najwyższym napięciu nominalnym) 

Praca przez 96 godzin przy 
najwyższym napięciu nominalnym 
(HRV) 

Zapotrzebowanie na wysoką temperaturę 
+70°C (urządzenie badane niezasilone) Przechowywanie przez 96 godzin 

Rozruch na gorąco  +65°C (urządzenie 
badane zasilone przy najwyższym napięciu 
nominalnym) 

Praca przez 2 godzin przy 
najwyższym napięciu nominalnym 
(HRV) 

Ostatnia próba +20°C (urządzenie badane 
zasilone) 

Testy sprawdzania działania przez 
2 godziny 

6.2 Próba zimna IEC 60255-1, 
IEC 60068-2-1: 2007 

Uruchomienie +20 °C (urządzenie badane 
zasilone) 

Testy sprawdzania działania 
przez 2 godziny 

Pośredni 0°C (urządzenie badane zasilone) Testy sprawdzania działania 
przez 2 godziny 

Pośredni -10°C (urządzenie badane 
zasilone) 

Testy sprawdzania działania 
przez 2 godziny 

Niska temp. - 25°C (urządzenie badane 
zasilone) 

Testy sprawdzania działania 
przez 96 godziny 

Niska temp  -25°C (urządzenie badane 
niezasilone) Przechowywanie przez 96 godzin 

Zimny rozruch -25°C (urządzenie badane 
zasilone) Praca przez 2 godziny 

Ostatnia próba +20°C (urządzenie badane 
zasilone) 

Testy sprawdzania działania 
przez 2 godziny 

6.3 Próba zmiany 
temperatury 

IEC 60255-1, 
EN 60068-2-14:2009 
Nb 

Niższa temperatura -25°C 
Wyższa temperatura +55°C 
Prędkość zmian temperatury 1°C/min 
Czas trwania narażenia 5 cykli 
Czas trwania cyklu 3 + 3 godz. 
Stan badanego urządzenia Zasilone 

6.4 
Próba wilgotnego 
gorąca w stanie 
ustalonym 

EN 60068-2-78, 
EN60068-2-30 

Temperatura pracy +40°C 
Wilgotność 93% 
Czas trwania narażenia 10 dni 
Stan badanego urządzenia Zasilone 

6.5 Próba cykliczna 
wilgotnego gorąca 

EN60068-2-30, EN 
60068-2-78 

Niższa temperatura C 
Wilgotność 97% 
Wyższa temperatura +55°C 
Wilgotność 93% 
Czas trwania narażenia 6 cykli 
Czas trwania cyklu 12 + 12 godz. 
Stan badanego urządzenia Zasilone 

6.6 Stopień ochrony EN 60529:2000 
IP52 Dla przodu 
IP20 Dla tyłu 
Stan badanego urządzenia Niezasilone 
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1 STRESZCZENIE ROZDZIAŁU 
 
 

Ten rozdział składa się z następujących części: 
 

1 Streszczenie rozdziału 

2 Schematy połączeń 
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2 SCHEMATY POŁĄCZEŃ 
 
 

KIERUNEK PRZEPŁYWU PRĄDU 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 1: Schemat połączeń P15D 
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