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SPIS TREŒCI
Informacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa u¿ytkowania sterownika
oznaczone s¹ symbolami. Wszystkich informacji i zaleceñ opatrzonych
tymi symbolami nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ.

Niebezpieczeñstwo pora¿enia pr¹dem elektrycznym.

Potencjalnie niebezpieczna sytuacja, która mo¿e
doprowadziæ do zagro¿enia dla personelu obs³uguj¹cego
lub do uszkodzenia przekaŸnika.

Informacje dotycz¹ce budowy, dzia³ania i obs³ugi sterownika.

Wa¿na informacja, cenna wskazówka.

Praktyczna porada, rozwi¹zanie problemu.

Przyk³ad zastosowania lub dzia³ania.
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PRZEZNACZENIE
Sterownik SZR-281 przeznaczony jest do kontroli poprawnoœci pracy linii
zasilaj¹cych oraz automatycznego prze³¹czania Ÿróde³ zasilania obiektu w
energiê elektryczn¹.
Do najwa¿niejszych cech sterownika SZR-281 zaliczyæ mo¿na:
ü
Jednoczesn¹ kontrolê do trzech linii zasilaj¹cych. Kontrola linii odbywa

siê poprzez pomiar napiêæ fazowych (mierzona jest wartoœæ TrueRMS)
na ka¿dej z faz we wszystkich liniach zasilaj¹cych, przy zapewnionej
separacji galwanicznej poszczególnych linii.
ü
Obs³ugê awaryjnego generatora spalinowego.
ü
Pracê w trybie automatycznym, z mo¿liwoœci¹ okreœlenia linii
priorytetowej.
ü
Pracê w trybie rêcznym, gdzie za³¹czana bêdzie tylko jedna wybrana
linia.
ü
Zrzut mocy realizowany poprzez rozdzielenie linii odbiorczej na dwie
czêœci, z mo¿liwoœci¹ swobodnego definiowania w jakich przypadkach
zrzut bêdzie wykonany.
ü
Sterowanie zarówno stycznikami jak i wy³¹cznikami z napêdem
silnikowym.
ü
Niezale¿ne okreœlanie dla ka¿dej z linii przedzia³u napiêæ dla których
linia kwalifikowana jest jako dobra, oraz okreœlanie histerezy napiêæ
przy kwalifikacji linii.
ü
Definiowanie czasu po którym linia zostanie zakwalifikowana jako
dobra, oraz czasu po którym linia zostanie zakwalifikowana jako z³a.
ü
Przyspieszon¹ kwalifikacjê linii jako z³ej w przypadku ca³kowitego
zaniku napiêcia na linii.
ü
Uwzglêdnienie czasu za³¹czania i wy³¹czania aparatu, przy czym czasy
te mo¿na ustawiaæ zarówno w przypadku stosowania styczników jak i
wy³¹czników silnikowych.
ü
Mo¿liwoœæ wprowadzenia dodatkowej zw³oki czasowej pomiêdzy
wy³¹czeniem jednego aparatu i za³¹czeniem drugiego.
ü
Mo¿liwoœæ okreœlenia minimalnego czasu za³¹czenia linii.
ü
Du¿¹ elastycznoœæ zasilania sterownika. SZR-281 mo¿e byæ zasilany
zarówno przez zewnêtrzne linie zasilaj¹ce, jak i przez dodatkowy
rezerwowy zasilacz 24VDC.
ü
Zewnêtrzny obwód bezpieczeñstwa, którego przerwanie blokujê pracê
sterownika.
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Kontrolê obecnoœci napiêcia na linii odbiorczej
ü
Sygnalizacjê b³êdów realizowan¹ poprzez styk alarmowy oraz
ü
sygnalizator akustyczny.
ü
Programowanie i monitorowanie pracy sterownika odbywaæ siê mo¿e
poprzez panel czo³owy sterownika wyposa¿ony w wyœwietlacz LCD i
klawiaturê, lub poprzez komputer PC pod³¹czony do sterownika za
pomoc¹ przewodu USB.
ü
Rejestr zdarzeñ z mo¿liwoœci¹ eksportu listy zdarzeñ do komputera PC.
ü
Zabezpieczenie nastaw sterownika poprzez numer PIN.
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KWALIFIKACJA LINII
Zadaniem sterownika SZR-281 jest zapewnienie aby do linii odbiorczej
by³a pod³¹czona linia zasilaj¹ca spe³niaj¹ce ustalone wymagania.
Kontrola poprawnoœci linii zasilaj¹cej odbywa siê poprzez pomiar napiêæ
fazowych na wszystkich fazach linii oraz analizê zmian tych wartoœci w
czasie.
W procesie kwalifikacji uwzglêdniane s¹ nastêpuj¹ce parametry:
Symbol

Opis

1)

UMin

Minimalna dopuszczalna wartoœæ napiêcia. Je¿eli
napiêcie obni¿y siê poni¿ej tej wartoœci to rozpocznie
siê proces kwalifikacji linii jako z³ej, a po niej linia
zostanie uznana za z³¹.

2)

Umax

Maksymalna dopuszczalna wartoœæ napiêcia. Je¿eli
napiêcie przekroczy t¹ wartoœæ to rozpocznie siê
proces kwalifikacji jako z³ej, a po niej linia zostanie
uznana za z³¹.

3)

UHist

Szerokoœæ strefy histerezy.

Lp.

4)

5)

6)

TKwalOn

Czas kwalifikacji linii jako dobrej. Je¿eli przez czas
TKwalOn napiêcie na linii zasilaj¹cej spe³nia za³o¿one
wymagania, to linia zostaje uznana za dobr¹ i mo¿e
zostaæ pod³¹czona do linii odbiorczej.

TKwalOff

Czas kwalifikacji linii jako z³ej. Je¿eli przez czas TKwalOff
napiêcie na linii zasilaj¹cej znajduje siê poza
zakresem dopuszczalnym to linia zostaje uznana za
z³¹ i nie bêdzie pod³¹czana do linii odbiorczej.

TMin

Minimalny czas za³¹czenia linii. Je¿eli TMin > 0 to linia
pozostanie za³¹czona na przynajmniej ten okres
czasu, nawet w przypadku gdy zostanie w
miêdzyczasie uznana za z³¹.

Tab. 1: Parametry maj¹ce wp³yw na kwalifikacje linii
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W zale¿noœci od aktualnych wartoœci napiêcia fazowego oraz od historii
zmian napiêcia, linii zasilaj¹cej mo¿e byæ przyporz¹dkowany jeden z
czterech stanów:
1) Linia z³a
Linia przyjmuje ten stan w nastêpuj¹cych przypadkach:
- po uruchomieniu sterownika (domyœlny stan pocz¹tkowy wszystkich linii)
- w przypadku gdy napiêcia na jednej lub kilku fazach linii znajduj¹ siê przez
okreœlony okres czasu poza zadanymi wartoœciami granicznymi.
Je¿eli linia aktywna zostanie uznana za z³¹, to nast¹pi jej od³¹czenie od linii
odbiorczej.
2) Linia kwalifikowana jako dobra
Je¿eli napiêcie na linii zakwalifikowanej jako z³a powróci do wartoœci
poprawnej, to rozpoczyna siê proces kwalifikacji linii jako dobrej. Moment
rozpoczêcia kwalifikacji zale¿eæ bêdzie od przyczyny która spowodowa³a
wczeœniej zakwalifikowanie linii jako z³ej. Mo¿liwe s¹ tutaj nastêpuj¹ce
przypadki:
- po za³¹czeniu zasilania - kwalifikacja rozpoczyna siê w momencie, gdy
napiêcie zasilaj¹ce dla wszystkich faz znajdzie siê w przedziale <Umin, Umax>.
- je¿eli przyczyn¹ zakwalifikowania linii jako z³ej (*) by³a zbyt niska wartoœæ
napiêcia, to kwalifikacja rozpocznie siê w momencie gdy napiêcie
przekroczy wartoœæ UMin + Uhist.
- je¿eli przyczyn¹ zakwalifikowania linii jako z³ej (*) by³a zbyt wysoka
wartoœæ napiêcia, to kwalifikacja rozpocznie siê w momencie gdy napiêcie
spadnie poni¿ej wartoœci UMin - Uhist.
Je¿eli w trakcie trwania kwalifikacji linii jako dobrej napiêcie znajdzie siê
poza dopuszczalnymi wartoœciami UMin i UMax, to linia ponownie uznana za
z³¹.

(*) Ka¿da faza linii zasilaj¹cej traktowana jest niezale¿nie. Je¿eli b³¹d dotyczy³ tylko
jednej fazy, to zaostrzone warunki kwalifikacji (czyli uwzglêdnienie histerezy) tyczyæ
bêdzie tylko tej fazy. Dla pozosta³ych faz wymagane bêdzie aby napiêcie na fazach
znajdowa³o siê w przedziale <UMin , Umax>.
9

3) Linia dobra
Je¿eli linia przejdzie proces kwalifikacji jako dobrej, czyli przez zadany
okres czasu wszystkie napiêcia fazowe bêd¹ spe³nia³y za³o¿one
wymagania, to linia zostanie uznana za dobr¹.
Oznacza to, ¿e linia taka bêdzie mog³a byæ pod³¹czona do linii odbiorczej.
Je¿eli którekolwiek napiêcie fazowe dla danej linii wyjdzie poza przedzia³
<UMin, UMax> to rozpocznie siê proces kwalifikacji linii jako z³ej.
4) Linia kwalifikowana jako z³a
W przypadku gdy linia jest dobra i napiêcie przekroczy dopuszczalny
zakres <UMin, UMax> to rozpocznie siê proces kwalifikacji linii jako z³ej.
Przebieg kwalifikacji linii jako z³ej wygl¹da nastêpuj¹co:
ü
je¿eli kwalifikacja zosta³a rozpoczêta przez spadek napiêcia poni¿ej
wartoœci UMin, to w przypadku gdy napiêcie to powróci do wartoœci
UMin + UHist kwalifikacja zostanie przerwania i linia ponownie zostanie
uznana za dobr¹.
ü
je¿eli kwalifikacja zosta³a rozpoczêta przez przekroczenie napiêcia UMax,
to w przypadku gdy napiêcie obni¿y siê do wartoœci UMax - UHist
kwalifikacja zostanie przerwania i linia ponownie zostanie uznana za
dobr¹.
ü
je¿eli up³ynie czas kwalifikacji i napiêcie nie powróci do zadanego
poziomu, to linia zostanie uznana za z³¹.
W przypadku ca³kowitego zaniku napiêcia na jednej lub kilku fazach linii
zasilaj¹cej rozpoczyna siê szybka kwalifikacja linii jako z³ej. Polega ona na
tym, ¿e zadany czas kwalifikacji linii jako z³ej jest skracany 10-o krotnie.
Aktualny stan linii zasilaj¹cych sygnalizowany jest poprzez
kontrolki LED znajduj¹ce siê na panelu czo³owym
sterownika. Ich znaczenie jest nastêpuj¹ce:

Przyk³ad kwalifikacji linii przedstawiony jest na poni¿szym
rysunku.
Na pocz¹tku (1) linia jest dobra. W momencie gdy napiêcie
spadnie poni¿ej wartoœci UMin (2), to rozpoczyna siê
kwalifikacja linii jako z³ej z powodu zbyt niskiego napiêcia.
Nastêpnie napiêcie roœnie i gdy osi¹gnie wartoœæ UMin + UHist,
to linia ponownie zostaje uznana za dobr¹ (3). Stan ten
utrzymuje siê a¿ do momentu gdy napiêcie wzroœnie do
wartoœci UMax, kiedy rozpoczyna siê kwalifikacja linii jako z³ej
z powodu zbyt wysokiego napiêcia. Kwalifikacja linii jako z³ej
(4) trwa do chwili gdy napiêcie spadnie poni¿ej wartoœci
Umax - UHist, gdy linia ponownie zostaje uznana za dobr¹.

UMax
UMax - UHist

UMin + UHist
UMin
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Rys. 1: Przyk³ad kwalifikacji linii

Czerwony (ci¹g³y) - Linia z³a
Czerwony (pulsuj¹cy) - Kwalifikacja linii jako z³ej
Zielony (pulsuj¹cy) - Kwalifikacja linii jako dobrej
Zielony (ci¹g³y) - Linia dobra
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LINIA PRIORYTETOWA
Dowolna linia zasilaj¹ca mo¿e zostaæ ustawiona jako linia priorytetowa.
Linia priorytetowa (o ile tylko ma status linii dobrej) w pierwszej kolejnoœci
zostaje pod³¹czona do linii odbiorczej. W przypadku nieprawid³owej pracy
linia priorytetowa zostaje od³¹czona od linii odbiorczej a¿ do momentu
ponownego uzyskania statusu linii dobrej. Wtedy to linia priorytetowa
zostanie ponownie przy³¹czona do linii odbiorczej, niezale¿nie od stanu
aktualnej linii zasilaj¹cej.
Wybranie linii priorytetowej ma sens tylko w przypadku
konfiguracji z jedn¹ lini¹ odbiorcz¹. W przypadku pracy
sterownika z dwoma liniami odbiorczymi parametr “Linia
priorytetowa” bêdzie ignorowana.

ZRZUT MOCY
Sterownik SZR-281 wyposa¿ony jest w wyjœcie przekaŸnikowe
umo¿liwiaj¹ce sterowanie stycznikiem rozdzielaj¹cym linie odbiorcze na
dwie czêœci.
L1
L2
N1 L3
N

N2

L1
L2
L3
N

N3

L1
L2
L3
N

Zastosowanie takiego rozwi¹zania umo¿liwia podzielenie obci¹¿eñ na
dwie czêœci i swobodne okreœlanie w jakich przypadkach obci¹¿enia te
bêd¹ za³¹czane. Ma to zastosowanie w przypadku gdy czêœæ linii
zasilaj¹cych lub generator ma niewystarczaj¹c¹ moc do zasilenia
wszystkich obwodów i w ten sposób, poprzez od³¹czenie czêœci obci¹¿enia
mo¿na zapewniæ ich bezpieczn¹ pracê.
Opcjê zrzutu mocy mo¿na ustawiæ niezale¿nie dla ka¿dej linii. Je¿eli dla
aktywnej linii ustawiony jest zrzut mocy, to przekaŸnik K4 zostaje otwarty i
w ten sposób czêœæ obci¹¿enia zostanie od³¹czona.
Przyk³ad prze³¹czenia linii ze zrzutem mocy
Za³ó¿my ¿e sterownik wspó³pracuje z dwoma liniami
zasilaj¹cymi - N1 i N2. Zrzut mocy ustawiony jest tylko dla
linii N2. Gdy aktywna jest linia N1, to przekaŸnik K4 jest
zamkniêty i ca³e obci¹¿enie jest pod³¹czone do linii
odbiorczej. W momencie gdy nastêpuje prze³¹czenie z linii
N1 na N2, to najpierw zostaje otwarty przekaŸnik K4.
Nastêpnie odmierzony zostaje czas na wykonanie zrzutu
mocy, a dalej pod³¹czona zostanie linia N2.
Prze³¹czenie w drug¹ stronê wygl¹da nastêpuj¹co:
Aktywn¹ lini¹ jest N2 i przekaŸnik K4 jest od³¹czony, czêœæ
obci¹¿enia jest od³¹czona. Przy prze³¹czeniu linii najpierw
zostaje od³¹czona linia N2, dalej zamkniêty przekaŸnik K4, a
na koñcu pod³¹czona zostanie linia N1.
C

K1

O

K4

K1

K2

K3

C

L1
L2 Strefa
L3 zrzutu
N mocy

K4

O

L1
L2
L3
N

Rys. 2: Przyk³ad obwodu ze zrzutem mocy

C

K2

O
Czas na zrzut mocy

Rys. 3: Charakterystyka prze³¹czeñ przy zrzucie mocy
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GENERATOR

APARATY

SZR-281 przystosowany jest do wspó³pracy z generatorami spalinowymi
wyzwalanymi za poœrednictwem zewnêtrznego sygna³u elektrycznego.
Generator pe³ni rolê linii awaryjnej, co oznacza ¿e jego za³¹czenie nast¹pi
dopiero wtedy, gdy nie bêdzie ju¿ ¿adnych innych dobrych linii.

Do pod³¹czania linii zasilaj¹cych do linii odbiorczej wykorzystaæ mo¿na
zarówno styczniki, jak i wy³¹czniki z napêdem silnikowym.

K3
L1

G

L2
L3
N

START

K5

Za³¹czenie generatora odbywa siê wed³ug nastêpuj¹cego schematu - W
momencie gdy ostatnia dobra linia zasilaj¹ca zostanie zakwalifikowana
jako z³a i od³¹czona od linii odbiorczej to zostanie wystawiony sygna³
START generatora poprzez zamkniêcie przekaŸnika K5. Nastêpnie po
zadanym czasie potrzebnym na rozruch generatora za³¹czany jest
stycznik K3 pod³¹czaj¹cy generator do linii odbiorczej.

Nale¿y bezwzglêdnie stosowaæ aparaty jednego rodzaju.
Zastosowanie jednoczeœnie styczników i wy³¹czników, lub
ustawienie w parametrach innego typu aparatów ni¿ te
które s¹ zastosowane mo¿e doprowadziæ do
nieprawid³owej i niebezpiecznej pracy sterownika.
Uproszczony przyk³ad instalacji wyposa¿onej w styczniki przedstawiony
jest na Rys. 5. W tym wypadku wykorzystana bêdzie tylko po³owa linii
steruj¹cych aparatami. I tak stycznik za³¹czaj¹cy liniê N1 sterowany jest z
wyjœcia K1.0, stycznik za³¹czaj¹cy liniê N2 sterowany jest z linii K2.0, a linia
N3 za³¹czana jest z wyjœcia K3.0.
K1

N1

L1
L2
L3
N

N2

L1
L2
L3
N

K2

K1 C
lub
K2 O

SZR-281

C

K5

O
COM K1.0 K1.1 K2.0 K2.1 K3.0 K3.1 K4

C

24

25

26

27

28

29

30

31

K5

32

L1 L2 L3 N

O

Wy³¹czenie
generatora
Czas na rozruch generatora

Rys. 4: Charakterystyka prze³¹czeñ przy rozruchu generatora
Po up³yniêciu czasu rozruchu generatora sterownik rozpoczyna kontrolê
napiêcia podawanego z generatora. Je¿eli napiêcie nie bêdzie mieœci³o siê
w ustalonych granicach, to generator zostanie od³¹czony od linii
odbiorczej. Ponowna próba uruchomienia generatora rozpocznie siê
po up³yniêciu czasu TMin.
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Zasilanie
aparatów

K3

K1

K2

Rys. 5: Przyk³ad instalacji wykorzystuj¹cej styczniki
Przyk³ad bardzo uproszczonej instalacji z wy³¹cznikami silnikowymi
przedstawiony jest na Rys. 6. W takim wypadku wyjœcia Kx.0 s³u¿¹ do
za³¹czenia napêdu linii x i zamkniêcia wy³¹cznika, natomiast wyjœcie Kx.1
s³u¿¹ do za³¹czenia napêdu linii x i otwarcia wy³¹cznika.
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Ró¿nica w pracy sterownika w zale¿noœci od rodzaju zastosowanego
aparatu przedstawiona jest na Rys. 7 (dla sterownika ze stycznikami), oraz
na Rys. 8 (dla sterownika z wy³¹cznikami z napêdem silnikowym).

SZR-281
COM K1.0 K1.1 K2.0 K2.1 K3.0 K3.1 K4

25

26

27

28

29

30

31

K5

32

N1 Aktywna

K1.0

O

Z

Zasilanie
aparatów

24

M

N1

L1
L2
L3
N

L1
L2
L3
N
K1

K1
N2 Aktywna

K2.0

O

Z
M

N2

L1
L2
L3
N

K2
tON
K2

Rys. 6: Przyk³ad instalacji wykorzystuj¹cej wy³¹czniki
z napêdem silnikowym.

W przypadku zastosowania wy³¹czników z napêdem
silnikowym sposób pod³¹czenia wy³¹czników i schemat
instalacji musi byæ œciœle zgodny z wymaganiami
zawartymi w instrukcji wy³¹cznika.
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tOFF

tD

tON

Rys. 7: Charakterystyka prze³¹czenia linii dla uk³adu
ze stycznikami
Na powy¿szym przyk³adzie w pierwszej kolejnoœci za³¹czona zostaje linia
N1 poprzez wysterowanie stycznika pod³¹czonego do wyprowadzenia
K1.0 sterownika. Po up³yniêciu czasu za³¹czenia stycznika (tON ) stycznik
zostaje za³¹czony i linia zostaje uznana za w³¹czon¹ i aktywn¹. Stycznik K1
pozostaje za³¹czony przez ca³y czas gdy linia jest aktywna.
Wy³¹czenie linii K1 realizowane jest poprze zdjêcie sygna³u steruj¹cego w
wyjœcia K1.0 i zaczyna siê odmierzanie czasu tOFF potrzebnego na
wy³¹czenie stycznika. Po up³yniêciu czasu wy³¹czenia przekaŸnik K1 i linia
N1 uznaje siê za wy³¹czone. W tym momencie rozpoczyna siê odmierzanie
czasu tD, bêd¹cego opóŸnieniem pomiêdzy wy³¹czeniem jednego aparatu
a rozpoczêciem za³¹czania drugiego. Po up³yniêciu czasu TD w
analogiczny sposób jak dla linii K1 rozpoczyna siê za³¹czanie kolejnej linii.
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N1 Aktywna

TRYBY PRACY STEROWNIKA

K1.0
Podstawowym trybem pracy sterownika STR-281 jest praca w trybie
automatycznym, gdzie kontrola i prze³¹czanie linii realizowane jest wed³ug
jednego z piêciu zdefiniowanych programów.

K1.1

1) Program: N1 + N2 + N3
Sterownik nadzoruje pracê trzech linii zasilaj¹cych N1, N2 i N3 i decyduje o
pod³¹czeniu jednej z nich do linii odbiorczej ODB.

K1

N1

N2

N3

K2.0

K1

K2

K3

K2.1
N2 Aktywna

K2
tON

tOFF

tD

tON

Rys. 8: Charakterystyka prze³¹czenia linii dla uk³adu z
wy³¹cznikami silnikowymi
W przypadku sterownika z wy³¹cznikami z napêdem za³¹czenie linii N1
odbywa siê poprzez wysterowanie wyjœcia K1.0 sterownika, co powoduje
uruchomienie silnika i zamkniêcie wy³¹cznika. Po zadanym czasie
za³¹czenia tON silnik zostaje wy³¹czony poprzez zdjêcie sygna³u
steruj¹cego w wyjœcia K1.0, a aparat K1 i linia N1 pozostaje w³¹czona.
Wy³¹czanie odbywa siê poprzez wysterowanie wyjœcia K1.1,
powoduj¹cego za³¹czenie silnika i otwarcie wy³¹cznika. Po up³yniêcie
czasu wy³¹czania tOFF silnik zostaje zatrzymany, a aparat K1 i liniê N1
uznaje siê za otwart¹.
Za³¹czenie kolejnego aparatu mo¿e rozpocz¹æ siê dopiero po up³yniêciu
zadanego czasu opóŸnienie tD.
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ODB.
Rys. 9: Schemat obwodu dla programu N1 + N2 + N3
Schemat dzia³ania programu zale¿y od tego, czy okreœlona zosta³a linia
priorytetowa
Uk³ad z lini¹ priorytetow¹
Je¿eli linia priorytetowa jest zakwalifikowana jako dobra, to zostaje ona
pod³¹czona do linii odbiorczej, zgodnie ze zdefiniowanymi czasami
prze³¹czeñ.W przypadku gdy linia priorytetowa zostanie zakwalifikowana
jako z³a, to nast¹pi od³¹czenie linii priorytetowej i za³¹czenie pierwszej
dobrej linii. Gdy linia priorytetowa ponownie zostanie zakwalifikowana jako
dobra, to nast¹pi od³¹czenie aktualnej linii i pod³¹czona zostanie linia
priorytetowa.
Uk³ad bez linii priorytetowej
Do linii odbiorczej zostanie pod³¹czona pierwsza linia zasilaj¹ca która
zosta³a zakwalifikowana jako dobra. Je¿eli wszystkie linie s¹ dobre, to
za³¹czanie nastêpuje w kolejnoœci N1, N2 i N3. Je¿eli aktywna linia
zostanie zakwalifikowana jako z³a, to sterownik prze³¹czy liniê odbiorczê
do nastêpnej dobrej linii zasilajacej. A ta pozostanie aktywna tak d³ugo, jak
d³ugo bêdzie dobra.
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2) Program: N1 + N2 + G

3) Program: N1 + N2

Sterownik nadzoruje prac¹ dwóch linii zasilaj¹cych N1 i N2 oraz
rezerwowego generatora G.

Sterownik nadzoruje pracê dwóch linii zasilaj¹cych N1 i N2

N1

N2

N1

G

N2

G
K1

K2

ODB.
Rys. 10: Schemat obwodu dla programu N1 + N2 + G
Uk³ad z lini¹ priorytetow¹
- Je¿eli linia priorytetowa jest dobra, to zostanie ona pod³¹czona do linii
odbiorczej. W przypadku gdy jest z³a, to sterownik podejmie próbê
za³¹czenia drugiej linii.
- W przypadku gdy obie linie zasilaj¹ce s¹ dobre, a linia priorytetowa nie
jest lini¹ aktywn¹, to nast¹pi od³¹czenie aktywnej linii, a w jej miejsce
zostanie w³¹czona linia priorytetowa.
linia zasilaj¹ca.
Uk³ad bez linii priorytetowej
- Do linii odbiorczej zostanie pod³¹czona pierwsza dobra linia zasilaj¹ca.
Jeœli obie linie s¹ dobre, to w pierwszej kolejnoœci za³¹czona zostanie linia
N1.
- Wy³¹czenie aktywnej linii nast¹pi tylko w sytuacji gdy linia to zostanie
zakwalifikowana jako z³a.
Wspólne
-Jeœli obie linie zasilaj¹ce s¹ z³e, to zostanie zainicjowana procedura
uruchamiaj¹ca generator rezerwowy i po czasie przewidzianym na rozruch
generator zostanie pod³¹czony do linii odbiorczej.
- W przypadku gdy linia odbiorcza zasilana jest z generatora, a któraœ z linii
zasilaj¹cych zostanie zakwalifikowana jako dobra, to nast¹pi od³¹czenie
generatora od linii odbiorczej. A w jego miejsce pod³¹czona bêdzie dobra
linia zasilaj¹ca.
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K1

K3

K2
ODB.

Rys. 11: Schemat obwodu dla programu N1 + N2
Schemat dzia³ania programu jest nastepuj¹cy:
- Je¿eli obie linie zasilaj¹ce s¹ dobre, to w pierwszej kolejnoœci za³¹czona
zostanie linia priorytetowa. A jeœli nie jest ona okreœlona - to za³¹czona
bêdzie linia N1.
- Je¿eli aktywna linia zostanie zakwalifikowana jako z³a, to sterownik
prze³¹czy liniê odbiorcz¹ do linii drugiej zasilaj¹cej. Jeœli druga linia jest
równie¿ z³a, to linia odbiorcza nie bêdzie pod³¹czona do ¿adnej linii
zasilaj¹cej.
- Je¿eli obie linie s¹ dobre, a aktywna linia nie jest lini¹ priorytetow¹, to
nast¹pi prze³¹czenie linii odbiorczej do linii priorytetowej.

4) Program: N1 + G
Sterownik nadzoruje pracê jednej linii zasilaj¹cej N1 i generartora
rezrerwowego G.

N1

G

G
K1

K3
ODB.

Rys. 12: Schemat obwodu
dla programu
N1 + G
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Je¿eli linia N1jest dobra, to zostaje ona pod³¹czona do linii odbiorczej. W
momencie gdy N1 zostanie zakwalifikowana jako z³a, rozpoczyna siê
uruchamianie generatora i po zadanym czasie rozruchu generator zostaje
pod³¹czony do linii odbiorczej. Od³¹czenie generatora nast¹pi w przypadku
ponownego zakwalifikowania linii N1 jako dobrej.

5) Program: N1 + N3 + S
Sterownik nadzoruje pracê dwóch linii: N1 zasilaj¹cej liniê odbiorcz¹
ODB.1 i N3 zasilaj¹cej liniê odbiorcz¹ ODB. 2 oraz ³¹cznika K2
umo¿liwiaj¹cego spiêcie linii odbiorczych w przypadku awarii jednej z linii
zasilaj¹cych.

N1

N3

K1

10) Program: Tylko N1
11) Program: Tylko N2
12) Program: Tylko N3
Schemat dzia³ania programów trybu rêcznego jest nastêpuj¹cy:
Je¿eli napiêcie na wybranej linii jest prawid³owe i linia zosta³a
zakwalifikowana jako dobra, to poprzez za³¹czenie odpowiedniego
aparatu linia to zostanie pod³¹czona do linii odbiorczej. W przypadku gdy
linia zostanie zakwalifikowana jako z³a, to zostanie od³¹czona od linii
odbiorczej zapobiegaj¹c wyst¹pieniu na niej nieprawid³owego napiêcia.

N1

K3
K2

ODB. 1

Dodatkowo sterownik wyposa¿ony jest w trzy programy trybu rêcznego
umo¿liwiaj¹ce pod³¹czenie tylko jednej linii zasilaj¹cej.

ODB. 2

Rys. 13: Schemat obwodu dla programu N1 + N3 + S

N2

N3

K2

K1
ODB.

K3
ODB.

ODB.

Rys. 14: Schemat obwodu dla programów trybu rêcznego
Schemat dzia³ania programu jest nastepuj¹cy:
Je¿eli obie linie zasilaj¹ce s¹ dobre, to sterownik zamyka aparat K1 ³¹cz¹c
liniê N1 z lini¹ ODB.1 oraz aparat K2 ³¹cz¹c liniê N3 z lini¹ ODB.2. Aparat
K1 jest otwarty, co zapewnia odseparowanie linii ODB.1 od ODB. 2. W
przypadku gdy któraœ z linii zasilaj¹cych zostanie zakwalifikowana jako z³a,
to spowoduje to odpiêcie tej linii od linii odbiorczej, po czym zamkniêty
zostanie aparat K2 umo¿liwiaj¹cy po³¹czenie linii ODB. 1 i ODB. 2 i
zasilenie ich z drugiej linii zasilaj¹cej. Gdy obie liniie zasilaj¹ce ponownie
bêd¹ zakwalifikowane jako dobre, to nast¹pi otwarcie aparatu K2 i
za³¹czona bêdzie druga linia.
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POD£¥CZENIE

Opis wyprowadzeñ

UWAGA!

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

L1

L2

L3

N

L1

L2

L3

N

L1

L2

L3

N

Linia N1

Linia N2

Instalacji i pod³¹czeñ sterownika powinien
dokonywaæ wykwalifikowany personel. Nale¿y
wzi¹æ pod uwagê wszystkie dostêpne wymogi
ochrony

Linia N3

SZR-281
ZASILANIE

COM K1.0 K1.1 K2.0 K2.1 K3.0 K3.1 K4

24

25

26

27

28

29

30

31

K5

ERROR BLOKADA

32

33

34

35

36

- /PE
37

+
38

Kontrola obecnoœci napiêcia wyjœæ.
L1

L2

L3

N

40

42

44

46

Rys. 16: Widok wyprowadzeñ sterownika SZR-281
3

1

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

Kontrola linii zasilaj¹cych
Zaciski w górnej czêœci sterownika przeznaczone s¹ do kontroli napiêcia
na liniach zasilaj¹cych, a jednoczeœnie pe³ni¹ funkcjê Ÿróde³ zasilania dla
elektroniki sterownika.

USB
U
N1
N2
N3/G

N1 - Aktywna
231V 229V 227V

Wejœcia kontrolne sterownika dla poszczególnych linii s¹ od
siebie odseparowane galwanicznie. Aby jednak zapewniæ
pe³n¹ separacjê linii nale¿y stosowaæ czterotorowe aparaty
(3+N).

OK
ESC

SZR-281
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

40

42

44

Rys. 15: Widok p³yty czo³owej sterownika
UWAGA!
Nie instaluj urz¹dzenia, które jest uszkodzone lub
niekompletne.

Do wyprowadzenia numer 37 sterownika nale¿y
pod³¹czyæ przewód ochronny PE
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1)
3)
5)
7)
9)
11)
13)
15)
17)
19)
21)
23)

Linia N1

Linia N2

Linia N3

Faza L1
Faza L2
Faza L3
N
Faza L1
Faza L2
Faza L3
N
Faza L1
Faza L2
Faza L3
N

Tab. 2: Wyprowadzenia od kontroli linii zasilaj¹cych
24

25

Sposób pod³¹czenia kontroli linii zasilaj¹cych przedstawiony jest na
poni¿szym rysunku:

Pod³¹czenie aparatów
Sterownik SZR-281 umo¿liwia pod³¹czenie zarówno styczników jak i
wy³¹czników z napêdem silnikowym do pod³¹czania linii zasilaj¹cych
(aparaty K1 - k3). Wybór typu aparatu dokonywany jest w sposób
programowy.

L1
L2

N1 L3

N

L1
L2

N2 L3

N

L1
L2

N3 L3

N

1
L1

3

5

7

9

L2

L3

N

L1

Linia N1

11

13

15

17

L2

L3

N

L1

19

21

23

L2

L3

N

Linia N3

Linia N2

SZR-281

Je¿eli sterownik pracuje w uk³adzie z dwoma liniami
zasilaj¹cymi, to wejœcie kontrolne trzeciej linii mo¿na
wykorzystaæ do pod³¹czenia dodatkowego zasilania
podtrzymuj¹cego pracê sterownika (np. poprzez uk³ad
UPS).
Przyk³ad pod³¹czenia UPS dla uk³adu z dwoma liniami
zasilaj¹cymi przedstawiony jest na poni¿szym rysunku.
L1

Nr

Symbol

24)

COM

Typ aparatu / Funkcja
Stycznik

Wy³¹cznik

Styk wspólny przekaŸników K1-K5
Za³¹czanie / wy³¹czanie
linii N1

Zamykanie roz³¹cznika na
linii N1

25)

K1.0

26)

K1.1

27)

K2.0

28)

K2.1

29)

K3.0

Za³¹czanie / wy³¹czanie
Zamykanie roz³¹cznika na
linii N3 lub generatora (**) linii N3 lub generatorze (**)

30)

K3.1

Otwieranie roz³¹cznika na
linii N3 lub generatorze (**)

31)

K4

Zrzut mocy

32)

K5

Za³¹czenie generatora

Otwieranie roz³¹cznika na
linii N1
Za³¹czanie / wy³¹czanie
linii N1 lub sprzêgu (*)

Zamykanie roz³¹cznika na
linii N2 lub sprzêgu
Otwieranie roz³¹cznika na
linii N2 lub sprzêgu

L2

N1 L3

N

L1
L2

N2 L3

N

UPS
1
L1

3

5

7

9

L2

L3

N

L1

Linia N1

26

11

13

15

17

L2

L3

N

L1

Linia N2

19

21

23

L2

L3

N

Linia N3

SZR-281
27

Przyk³adowy sposób pod³¹czenia aparatów przedstawiony jest na
poni¿szym rysunku. Uk³ad z³o¿ony jest z czterech styczników K1-K4
wyzwalanych przez przekaŸniki sterownika, przy czym styczniki K1-K3
odpowiadaj¹ za pod³¹czenie linii N1-N3 do linii odbiorczej, natomiast
stycznik K4 zapewnia rozdzielenie linii odbiorczej i realizacjê zrzutu
mocy.
Aparaty elektryczne powinny byæ wyposa¿one w
dodatkowe zabezpieczenia mechaniczne lub elektryczne
zapobiegaj¹ce powstawaniu niebezpiecznych po³¹czeñ
(np. zwaræ miêdzy liniami zasilaj¹cymi)
K1

N1

L1
L2
L3
N

Sterownik SZR-281 wyposa¿ony jest w uk³ad kontroli obecnoœci napiêcia
na linii odbiorczej, umo¿liwiaj¹cy np. wykrycie uszkodzenia aparatu
za³¹czaj¹cego liniê zasilaj¹c¹.
Brak lub zbyt niskie napiêcie na którejkolwiek fazie linii odbiorczej
spowoduje od³¹czenie linii i zg³oszenie alarmu.

Nr
styku
40)

Faza L1

42)

Faza L2

44)

Faza L3

Funkcja

46)

K2

L1

N2 L3L2

N
Tab. 4: Wyprowadzenia od kontroli napiêcia wyjœciowego

N

Je¿eli uk³ad skonfigurowany jest do pracy z jedn¹ lini¹ odbiorcz¹, to
przyk³adowy schemat po³¹czeñ przedstawiony jest na poni¿szym rysunku.
W przypadku gdy wykorzystane jest rozdzielenie linii odbiorczej w celu
umo¿liwienia wykorzystania zrzutu mocy, to kontrolê linii odbiorczej nale¿y
w³¹czyæ przed stycznikiem K4.

K3

N3

Kontrola napiêcia wyjœciowego

L1
L2
L3
N

SZR-281

K1
COM K1.0 K1.1 K2.0 K2.1 K3.0 K3.1 K4

Zasilanie
aparatów

24

K1

25

26

K2

27

28

K3

29

30

K4

31

N1

K5

32

K4

L1 L2 L3 N
ODB. 1
(Zrzut mocy)

L1 L2 L3 N
ODB. 2

Rys. 19: Pod³¹czenie zasilania aparatów
Zasilanie aparatów powinno byæ zrealizowane poprzez
Ÿród³o odporne na zaniki napiêæ na liniach zasilaj¹cych,
czyli np. przez przetwornicê UPS lub bateriê
akumulatorów. Szczególne znaczenie ma to w
przypadku zastosowania wy³¹czników silnikowych.
28

N2

L1
L2
L3
N

K2

K4

L1
L2
L3
N

SZR-281
Kontrola obecnoœci
napiêcia wyjœciowego
L1

L2

L3

N

40

42

44

46

Rys. 20: Kontrola obecnoœci napiêcia
29

Dla uk³adu skonfigurowanego do pracy trybie N1 + N3 + S kontrolê napiêcia
wyjœciowego nale¿y pod³¹czyæ do wyjœcia linii N1’ (Rys. 21 )

N1' L1

K1

N1

L1
L2
L3
N

L2
L3
N
K2

N3' L1

K3

N3

L1
L2
L3
N

L2
L3
N

SZR-281
Kontrola obecnoœci
napiêcia wyjœciowego
L1

L2

L3

N

40

42

44

46

Rys. 21: Kontrola obecnoœci napiêcia dla uk³adu N1 + N3 + S

Je¿eli nie ma potrzeby korzystania z obwodu kontroli napiêcia
wyjœciowego, to mo¿e on zostaæ wy³¹czony w sposób
programowy.

Wejœcie i wyjœcie alarmowe
Sterownik SZR-281 wyposa¿ony jest w jedno wyjœcie przekaŸnikowe,
przeznaczone do zg³aszania b³êdu lub braku zasilania, oraz wejœcie
umo¿liwiaj¹ce pod³¹czenie wy³¹cznika bezpieczeñstwa.

Nr
styku
33)
34)
35)
36)

Funkcja
Sygnalizacja b³êdu (styk NO)

Wejœcie alarmowe
Tab. 5: Wyprowadzenia od wejœcia i wyjœcia alarmowego

Przyk³adowy sposób pod³¹czenia wejœcia i wyjœcia alarmowego
przedstawiony jest na (Rys. 22).
Zg³oszenie alarmu sygnalizowane jest poprzez zamkniêcie styku
pomiêdzy wyprowadzeniami 33 i 34 (maksymalne obci¹¿enie styku - 2A).
£añcuch blokad realizowany jest poprzez szeregowe po³¹czenie dowolnej
iloœci wy³¹czników bezpieczeñstwa lub innych zabezpieczeñ z wyjœciami
stykowymi.
Przerwanie ³añcucha blokad wywo³uje dzia³anie
uk³adu prowadz¹ce do od³¹czenia wszystkich
aparatów i zablokowanie sterownika. Oznacza to:
Wyjœcia steruj¹ce zrzutem mocy i za³¹czeniem
generatora (przekaŸniki K4 i K5) zostaj¹ od³¹czone.
Typ aparatu - Stycznik
Natychmiastowe zdjêcie napiêcia zasilaj¹cego
styczniki,a tym samym od³¹czenie linii odbiorczej.
Typ aparatu - Wy³¹cznik z napêdem silnikowym
Wy³¹czenie aktywnej linii zasilaj¹cej zgodnie z
ustalonymi czasami wy³¹czania.

30

31

Usuniêcie blokady spowodowanej naruszeniem ³añcucha
blokad mo¿liwe jest dopiero po przywróceniu ci¹g³oœci
³añcucha blokad i potwierdzeniu skasowania blokady poprzez
naciœniêcie przycisku OK.

Zewnêtrzne zasilanie 24VDC
Podstawowym Ÿród³em zasilania sterownika jest napiêcie dostarczone do
wejœæ kontroli napiêcia linii zasilaj¹cych. Dodatkowo aby zagwarantowaæ
poprawn¹ pracê uk³adu przy ca³kowitym zaniku napiêcia na wszystkich
liniach zasilaj¹cych mo¿na pod³¹czyæ zewnêtrzne zasilanie 24VDC.

SZR-281

Zasilanie 24VDC pe³ni funkcjê zasilania awaryjnego i jest
wykorzystywane tylko w przypadku ca³kowitego zaniku
napiêcia wszystkich linii zasilaj¹cych, dziêki czemu do
zasilania 24V mo¿na wykorzystaæ odpowiedni¹ bateriê
akumulatorów.

ERROR BLOKADA

33

34

35

36

...

£añcuch
blokad

Alarm!
Zasilacz

Rys. 22: Wejœcia i wyjœcia alarmowe

Nr
styku

Funkcja

37)

- (MINUS)

38)

+(PLUS)
Tab. 6: Wyprowadzenia od zewnêtrznego zasilania 24VDC

ZASILANIE

Je¿eli do wejœcia alarmowego nie bêdzie pod³¹czony ³añcuch
blokad, to pomiêdzy wyprowadzeniami 35 i 36 nale¿y
za³o¿yæ mostek.

- / PE +
37 38

PE

- +
Zasilacz
24VDC

Rys. 23: Pod³¹czenie zewnêtrznego zasilacza
Punkt 37 (-/PE) powinien byæ pod³¹czony do PE
niezale¿nie od tego czy pod³¹czone jest zewnêtrzne
zasilanie 24V.
32

33

N

L3

L2

L1

Przyk³adowe schematy aplikacji
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K3
K2
K1
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30
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40

44

N
L3
L2
L1
K5
COM K1.0 K1.1 K2.0 K2.1 K3.0 K3.1 K4

Kontrola obecnoœci
napiêcia wyjœciowego

N

SZR-281

21

L3
L2

Linia N3

19
17

L1
N

15
13

L3
L2

Linia N2

11
9

L1
N

5

L3

3

L2

1

L1

7
N

L1

L2

N3 L3

N

N2 L3

L1

L2

N

L2

N1 L3

Linia N1

23

K1

K2

Rys. 24: Schemat po³¹czeñ dla uk³adu N1 + N2 + N3
L1

34

Zasilanie
aparatów

Pokazane na kolejnych stronach schematy przedstawiaj¹
uk³ady uproszczone, oparte na nastêpuj¹cych
za³o¿eniach:
ü
Jako aparaty prze³¹czaj¹ce wykorzystane s¹ styczniki.
ü
Sterownik SZR-281 zasilany jest bezpoœrednio z linii
zasilaj¹cych (z pominiêciem zasilania 24 VDC, lub
zasilania poprzez niewykorzystan¹ liniê).
ü
Wykorzystana jest kontrola obecnoœci napiêcia na linii
odbiorczej.
ü
Linia odbiorcza nie jest rozdzielona - brak mo¿liwoœci
wykonania zrzutu mocy.
ü
Na schemacie nie uwzglêdniono obwodów
zabezpieczaj¹cych i kontrolnych.

K3

Na kolejnych stronach przedstawione s¹ przyk³adowe schematy
aplikacyjne odpowiadaj¹ce poszczególnym programom pracy sterownika
SZR-281.
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OBS£UGA
Sterownik SZR-281 obs³ugiwany jest za poœrednictwem panelu
operatorskiego umieszczonego na p³ycie czo³owej sterownika i z³o¿onego
z wyœwietlacza LCD, klawiatury, oraz czterech diod LED.Dodatkowo na
panelu czo³owym umieszczone jest gniazdo miniUSB umo¿liwiaj¹ce
pod³¹czenie sterownika do zewnêtrznego komputera PC.
3
1
2a
2b
2c

6a

4

5a

7

4

5

Przyciski Góra (5a) i Dó³ (5b) s³u¿¹ do przesuwania siê po
kolejnych pozycjach menu sterownika (w ramach tego
samego poziomu menu).
W trybie edycji parametru przyciski Góra i Dó³ umo¿liwiaj¹
zmianê wartoœci parametru (na pozycji podœwietlonej
kursorem lub oznaczonej symbolem >>..... <<).

6

Podczas poruszania siê po menu sterownika przycisk Lewo
(6a) umo¿liwia cofniêcie siê do nadrzêdnego poziomu menu.
Przycisk Prawo (6b) umo¿liwia zag³êbianie siê do ni¿szego
poziomu menu sterownika, lub wejœcie do trybu edycji
wyœwietlanego aktualnie parametru.
W trybie edycji parametru przyciski Lewo i Prawo s³u¿¹ do
zmiany edytowanej cyfry parametru (aktualnie edytowana
cyfra parametru sygnalizowana jest poprzez mruganie
kursora).

7

Gniazdo miniUSB umo¿liwiaj¹ce pod³¹czenie sterownika do
komputera PC i kontrolowanie pracy oraz zmianê ustawieñ
sterownika poprzez specjaln¹ aplikacjê uruchomion¹ na
komputerze.

USB
U
N1
N2
N3/G

N1 - Aktywna
231V 229V 227V

OK
ESC

SZR-281

5b

6b

Rys. 29: Widok panelu operatorskiego

1

Sygnalizacja obecnoœci napiêcia zasilaj¹cego sterownik
Kontrola linii zasilaj¹cych
a) Linia N1
b) Linia N2
c) Linia N3 lub generator ( w zale¿noœci od wybranego programu)

2

3
40

OK
ESC

Przycisk OK/ESC umo¿liwiaj¹cy zatwierdzenie zmiany
bie¿¹cego parametru poprzez krótkie naciœniêcie przycisku,
lub wyjœcie z trybu edycji parametru bez wprowadzania
¿adnych zmian (d³ugie naciœniêcie, a¿ do momentu gdy
przestanie mrugaæ kursu zmian na wyœwietlaczu).

Je¿eli kontrolka od danej linii jest zgaszona, to oznacza to ¿e dana
linia nie jest kontrolowana przez sterownik. W pozosta³ych
przypadkach mo¿e ona przyjmowaæ nastêpuj¹ce stany:
1) Czerwony ci¹g³y - Linia zakwalifikowana jako z³a.
2) Czerwony pulsuj¹cy - Odbywa siê kwalifikacja linii jako z³ej.
3) Zielony pulsuj¹cy - Odbywa siê kwalifikacja linii jako dobrej
4) Zielony - ci¹g³y - Linia zakwalifikowana jako dobra.
Wielofunkcyjny dwurzêdowy wyœwietlacz LCD z podœwietlaniem
umo¿liwiaj¹cy szczegó³owe monitorowanie pacy sterownika oraz
zmianê jego ustawieñ.
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Monitor
Domyœlnie na wyœwietlaczu sterownika przedstawiane s¹ bie¿¹ce
informacje dotycz¹ce stanu pracy urz¹dzenia. Format wyœwietlanych
informacji jest ustalany przez u¿ytkownika i mo¿e stanowiæ jedn¹ z
poni¿szych opcji:
Linia aktywna
Wyœwietlane s¹ informacje o stanie linii aktywnej (czyli takiej która
pod³¹czona jest do linii odbiorczej). W górnym rzêdzie znajduje siê
informacje o numerze aktywnej linii, a w dolnej bie¿¹ce wartoœci napiêæ na
fazach L1, L2 i L3.

N1 - Aktywna
231V 229V 227V
Rys. 30 Monitor - Parametry linii aktywnej

Je¿eli ¿adna linia nie jest aktywna, to na wyœwietlaczu pojawia siê
komunikat o braku linii aktywnej.

Brak linii akt.
Rys. 31 Monitor - Komunikat o braku linii aktywnej

Tylko linia 1 (2, 3)
Wyœwietlane s¹ bie¿¹ce napiêcia fazowe dla wybranej linii.

Linia N1
231V 234V

Auto: N1 +N2 +N3
N1 - Aktywna

Man.: Linia N1
N1 - Aktywna

Rys. 33 Monitor - Informacje

Zegar
Wyœwietlane jest wskazanie bie¿¹cego czasu i daty wewnêtrznego zegara
sterownika.

Data: 2009-12-05
Czas: 23:35:12
Rys. 34) Monitor - Zegar

Przemiennie
Wyœwietlane s¹ cyklicznie co dwie sekundy informacje o bie¿¹cym stanie
wszystkich linii, a dodatkowo wyœwietlane s¹ informacje o trybie i
programie sterownika, oraz bie¿¹ce wskazanie czasu.

N1 - Aktywna
231V 229V 227V
N2 - Nieaktywna
233V 230V 233V
N3 - Nieaktywna
226V 228V 225V

232V

Rys. 32 Monitor - Parametry wybranej linii

Informacje
Wyœwietlane s¹ informacje na temat wybranego trybu pracy i programu
sterownika, oraz numerze aktywnej linii.
Na rysunku (a) przedstawiony jest przyk³ad komunikatu sterownika
pracuj¹cego w trybie rêcznym i programem sterownia trzema liniami
zasilaj¹cymi. Na rysunku (b) przedstawiony jest przyk³ad sterownika
pracuj¹cego w trybie rêcznym z za³¹czon¹ lini¹ N1.

Auto: N1 +N2 +N3
N1 - Aktywna
Data: 2009-12-05
Czas: 23:35:12
Rys. 35) Monitor - Przemienne wyœwietlanie informacji
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Zabezpieczenie parametrów
Wprowadzenie zmian do wiêkszoœci istotnych parametrów sterownika
wymaga dodatkowego potwierdzenia ze strony u¿ytkownika. Odbywa siê
ono w dwóch etapach:
1) Zapytanie o zapisanie zmian:

Zapisac zmiany?
TAK
>>NIE<<

Zapisac zmiany?
>>TAK<< NIE

OK
ESC

Rys. 36) Potwierdzenie zmiany parametru

W³aœciw¹ odpowiedŸ nale¿y wybraæ za pomoc¹ przycisków Prawo lub
Lewo i zatwierdziæ wybór przyciskiem OK/ESC.
2) Je¿eli wybrano opcjê Tak i sterownik ma dodatkowo w³¹czon¹ kontrolê
PIN, to wyœwietlony zostanie komunikat z ¿¹daniem wprowadzenia
numeru PIN.
Za pomoc¹ przycisków Góra lub Dó³ nale¿y ustawiæ wartoœæ aktualnie
edytowanej cyfry numeru PIN (sygnalizowanej przez mruganie kursora)
a nastêpnie za pomoc¹ przycisku Prawo lub Lewo przenieœæ siê do edycji
kolejnej cyfry. Po wprowadzeniu ca³ego numeru PIN wybór
zatwierdzamy poprzez naciœniêcie przycisku OK .
Podaj PIN: 0***
OK - Zatwierdz

Podaj PIN: 6***
OK - Zatwierdz

Podaj PIN: *0**
OK - Zatwierdz

Podaj PIN: *3**
OK - Zatwierdz

...

Podaj PIN: ***7
OK - Zatwierdz

Aby wycofaæ siê z pola wprowadzania numeru PIN mo¿na albo
poczekaæ a¿ sterownik prze³¹czy siê w tryb wyœwietlania monitora, albo
d³ugo trzymaæ wciœniêty przycisik OK/ESC.
Je¿eli numer zostanie wprowadzony prawid³owo, to zmiana parametru
zostanie zatwierdzona. W przeciwnym razie nale¿y wprowadziæ numer
ponownie. Trzecia nieudana próba powoduje porzucenie zmiany
parametru i powrót do wyœwietlania monitora.
¯¹danie wprowadzenia numeru PIN wymagane jest tylko
podczas zatwierdzenia zmiany pierwszego parametru.
Kolejne zmiany, o ile tylko wykonywane s¹ w tym samym
cyklu aktywnoœci (zanim sterownik powróci do
wyœwietlania monitora), zatwierdzane s¹ tylko na
podstawie zapytania o zapisanie zmian.

W fabrycznie nowym sterowniku
SZR-281 domyœlny kod PIN ma
wartoœæ 1111.

OK
ESC

Rys. 37) Schemat wprowadzania numeru PIN
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Konfiguracja
Konfiguracja sterownika SZR-281 realizowana jest poprzez system menu,
które zorganizowane jest w sposób hierarchiczny zgodnie ze struktur¹
funkcjonaln¹ urz¹dzenia.
Przejœcie z trybu wyœwietlania monitora do trybu konfiguracji
sterownika odbywa siê poprzez naciœniêcie przycisku Lewo
lub OK/ESC.

N1 - Aktywna
231V 229V 227V
lub

OK
ESC

G³ówne menu sk³ada siê z piêciu pozycji:
1. Monitor
2. Tryb pracy
3. Parametry
4. Rejestrator
5. System

1. Monitor
Polecenia znajduj¹ce siê w menu Monitor umo¿liwiaj¹ zdefiniowanie jakie
informacje pokazywane bêd¹ podczas wyœwietlania monitora.

1. Monitor>
2. Tryb pracy
2. Tryb pracy>
3. Parametry

1. Monitor

1.1 Linia akt.
1.2 Przemien.
1.3 Tylko 1

3. Parametry>
4. Rejestrator

1.4 Tylko 2
1.5 Tylko 3

4. Rejestrator>
5. System

1.6 Informacje

5. System>

1.7 Zegar
Rys. 39) Menu wyboru trybu pracy monitora

Rys. 38) G³ówne menu konfiguracji sterownika

1.1 Linia akt.
Powrót do trybu wyœwietlania monitora nastêpuje
automatycznie, je¿eli przez zadany okres czasu nie bêdzie
naciœniêty ¿aden przycisk na klawiaturze.

Wyœwietlanie informacji o aktywnej linii zasilaj¹cej
Przemienne wyœwietlanie informacji o wszystkich liniach

1.2 Przemien. zasilaj¹cych oraz konfiguracji sterownika.
1.3 Tylko 1
1.4 Tylko 2

Wyœwietlanie informacji tylko o jednej wybranej linii
zasilaj¹cej.

1.5 Tylko 3
Informacja o trybie pracy sterownika i numerze aktywnej

1.6 Informacje linii zasilaj¹cej.
1.7 Zegar
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Bie¿¹cy czas i data
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Wybór trybu monitora odbywa siê poprzez wejœcie do g³ównego menu
sterownika, nastêpnie za pomoc¹ przycisków Góra lub Dó³ wybiera siê
w³aœciw¹ opcjê i naciska przycisk Prawo.
Przyk³ad zmiany ustawieñ monitora przedstawiony jest na poni¿szym
rysunku.

N1 - Aktywna
231V 229V 227V
lub

1.1 Linia akt.>
1.2 Przemien.

...

OK
ESC

1. Monitor>
2. Tryb pracy

2. Tryb pracy
Parametry znajduj¹ce siê w menu Tryb pracy umo¿liwiaj¹ okreœlenie
konfiguracji w jakiej pracowaæ bêdzie sterownik i podzielone s¹ na dwie
grupy, zwi¹zane ze sterowaniem rêcznym i automatycznym.

2. Tryb pracy

2.1 Reczny

1.7 Zegar>

2.2 Automat.

lub

Rys. 41) Menu wyboru trybu pracy sterownika
Data: 2009-12-05
Czas: 23:35:12

Rys. 40) Schemat wyboru trybu pracy monitora

Wprowadzona w ten sposób zmiana bêdzie zapamiêtana i od tego
momentu monitor bêdzie pracowa³ w nowym trybie (równie¿ po ponownym
za³¹czeniu zasilania).

2.1 Tryb rêczny
W trybie pracy rêcznej do linii odbiorczej za³¹czana bêdzie tylko jedna
wybrana linia zasilaj¹ca (o ile bêdzie ona zakwalifikowana jako dobra).

2.1 Reczny

2.3 Tylko N1
2.4 Tylko N2
2.5 Tylko N3

Rys. 42) Menu wyboru programów trybu rêcznego

Szczegó³owe informacje o sposobie dzia³ania sterownika w
poszczególnych trybach pracy znajduje siê w rozdziale
Tryby pracy sterownika, str. 25.
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2.1 Tryb automatyczny
W trybie pracy automatycznej sterownik realizowaæ bêdzie jeden z piêciu
programów automatycznej kontroli i prze³¹czania linii zasilaj¹cych.

Tryb automat
Linie N1, N2 i G
Rys. 44) Potwierdzenie zmiany programu pracy

2.2 Automat.

2.6 N1, N2 i N3
2.7 N1, N2 i G
2.8 N1 i N2

Pojawienie siê tego komunikatu musi byæ dodatkowo, dla bezpieczeñstwa,
potwierdzone przez naciœniêcie przycisku OK/ESC.
Bez wykonania potwierdzenia sterownik nie przyst¹pi do
wykonywania nowego programu (a¿ do momentu ponownego
za³¹czenia zasilania sterownika).

2.9 N1 i G
2.10 N1, N3 i S
Rys. 43) Menu wyboru programów trybu automatycznego

2.6 N1, N2 i N3

Sterownik kontroluje pracê trzech linii zasilaj¹cych:
N1, N2 i N3.

2.7 N1, N2 i G

Sterownik kontroluje pracê dwóch linii zasilaj¹cych
N1 i N2, oraz rezerwowego generatora G.

2.8 N1 i N2

Sterownik kontroluje pracê dwóch linii zasilaj¹cych
N1 i N2.

2.9 N1 i G

Sterownik kontroluje pracê jednej linii zasilaj¹cej N1
oraz rezerwowego generatora G.

2.10 N1, N3 i S

Sterownik kontrolujê pracê dwóch linii zasilaj¹cych
N1 i N3 zasilaj¹cych dwie linie odbiorcze z
opcjonalnym sprzêgiem S pomiêdzy liniami.

Zmiany trybu pracy musz¹ byæ wykonywane z
najwiêksz¹ rozwag¹, z uwagi na to ¿e zmiany te musz¹
byæ powi¹zane z odpowiedni¹ struktur¹ po³¹czeñ linii
zasilaj¹cych.
Niespe³nienie tego warunku mo¿e doprowadziæ do
nieprzewidywalnej i potencjalnie niebezpiecznej pracy
sterownika.

Wybranie trybu pracy polega na wybraniu odpowiedniego programu
dzia³ania w sposób pokazany na powy¿szych rysunkach, a nastêpnie
zatwierdzenie wyboru poprzez naciœniêcie przycisku Prawo.
Je¿eli zmiana zostanie zatwierdzona przez system zabezpieczeñ to
nast¹pi od³¹czenie aktualnej linii aktywnej, a na wyœwietlaczu sterownika
zostanie wyœwietlony komunikat o aktualnym trybie pracy sterownika, np.:
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3. Parmetry
Parametry zgromadzone w tym menu umo¿liwiaj¹ zdefiniowanie:
ü
Zakresu dopuszczalnych napiêæ na poszczególnych liniach oraz
wielkoœci histerezy napiêcia.
ü
Typu zastosowanych aparatów ³¹czeniowych, oraz czasów ich
za³¹czania i wy³¹czania.
ü
Linii priorytetowej.
ü
W jakich przypadkach wykonany zostanie zrzut mocy
ü
Czas uruchamiania generatora
ü
Czy kontrolowana bêdzie obecnoœæ napiêcia na linii odbiorczej.

3.1 Napiecie

3.8 Linia N1
3.9 Linia N2
3.10 Linia N3

Rys. 46) Napiêcie - Menu wyboru konfigurowanej linii

Struktura menu przedstawiona jest na poni¿szym rysunku:
Struktura parametrów jest dla ka¿dej z linii taka sama i ma postaæ
pokazan¹ na Rys. 47.

3. Parametry

3.1 Napiecie
3.2 Czasy

3.8 Linia N1

Linia 1:Napiecie
minimalne: 190V

3.3 Aparaty

Linia 1:Napiecie
maksymalne: 240V

3.4 L. glowna

Linia 1:Hist.
napiecia: 020V

3.5 Zrzut mocy

Rys. 47) Wartoœci napiêæ konfigurowane dla ka¿dej z linii

3.6 Kontrola
Rys. 45) Struktura menu Parametry

3.1 Napiêcia
Sterownik SZR-281 umo¿liwia okreœlenie niezale¿nie dla ka¿dej z linii
zasilaj¹cej napiêcia minimalnego (poni¿ej którego linia jest kwalifikowana
jako z³a), napiêcia maksymalnego (powy¿ej którego linia jest równie¿
kwalifikowana jako z³a), oraz wartoœci histerezy napiêcia przerywaj¹cej
proces kwalifikacji.
Zawartoœæ menu Napiêcia przedstawiona jest na poni¿szym rysunku
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Napiêcie
minimalne
Napiêcie
maksymalne
Hist. napiêcia

Umin
Umax
Uhist

Minimalna dopuszczalna wartoœæ napiêcia
Maksymalna dopuszczalna wartoœæ napiêcia
Szerokoœæ strefy histerezy napiêcia

Szczegó³owe wyjaœnienie znaczenia powy¿szych
parametrów znaleŸæ mo¿na na stronie 8.
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Schemat postêpowania podczas zmiany ustawieñ napiêæ przedstawiony
jest na poni¿szym rysunku. Taki sam schemat dzia³ania obowi¹zuje
podczas zmian wartoœci wszystkich parametrów liczbowych.
Wejœcie menu
N1 - Aktywna
231V 229V 227V

lub

OK
ESC

3.2 Czasy
Parametry umieszczone w menu Czasy umo¿liwiaj¹ zdefiniowanie
parametrów czasowych istotnych dla pracy sterownika SZR-281.
Pe³na lista parametrów przedstawiona jest na poni¿szym rysunku:

...

1. Monitor>
2. Tryb pracy

3.21 Kwal. ON

3.2 Czasy

3.22 Kwal. OFF

lub

3.23 Uzbrajanie
3. Parametry>
4. Rejestrator

3.1 Napiecia>
3.2 Czasy

Linia 1: Napiecie
minimalne: 180V

3.8 Linia N1>
3.9 Linia N2

3.24 Rozbrjanie
3.25 Przerwa
3.26 Min. czas

Wejœcie w tryb
edycji

3.27 Generator
Rys. 49) Struktura menu Czasy

Podgl¹d parametru
Linia 1: Napiecie

Linia 1: Napiecie

Zmiana edytowanej
cyfry

...

Kwal. ON

lub

Kwal. OFF

Zmiana wartoœci
parametru

Uzbrajanie
Rozbrajanie

Linia 1: Napiecie
OK
ESC

Potwierdzenie
(i sprawdzenie PIN)

Przerwa
Min. czas

Zatwierdzenie
zmiany
Rys. 48) Schemat postêpowania podczas zmiany wartoœci napiêcia

Wprowadzone zmiany mo¿na porzuciæ poprzez d³ugie naciœniêcie
przycisku OK/ESC, a¿ do momentu gdy zniknie symbol migaj¹cego
kursora edycyjnego.
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Generator

TKwalOn
TKwalOff
TON
TOFF
tD
Tmin
TGen

Czas kwalifikacji linii jako dobrej
Czas kwalifikacji linii jako z³ej
Czas za³¹czania aparatu
Czas wy³¹czania aparatu
Czas miêdzy wy³¹czeniem jednego aparatu a
Minmalny czas na jaki za³¹czona zostanie linia
Czas na uruchomienie generatora

Szczegó³owe wyjaœnienie znaczenia powy¿szych
parametrów znaleŸæ mo¿na na stronie 8.
Zmiana wartoœci powy¿szych parametrów odbywa siê w
sposób analogiczny do przedstawionego na Rys. 48.
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3.3 Aparaty
Wejœcie menu
Menu Aparaty umo¿liwia okreœlenie rodzaju aparatów pod³¹czonych do
sterownika SZR-281. Do wyboru s¹ tutaj dwie opcje: stycznik oraz
wy³¹cznik silnikowy.
Po wejœciu do menu Aparaty wyœwietlona zostaje informacja z bie¿¹cym
ustawieniem tego parametru.

3.3 Aparaty

Typ aparatu
>Stycznik< Wylac

Typ aparatu
znik >Wylacznik<

N1 - Aktywna
231V 229V 227V

lub

OK
ESC

3. Parametry>
4. Rejestrator

1. Monitor>
2. Tryb pracy

3.1 Napiecia>
3.2 Czasy

Typ aparatu
>Stycznik< Wylac

3.3 Aparaty>
3.4 Lin. glowna

...
lub

...
lub

Zmiana
wartoœci

Podgl¹d parametru

Rys. 50) Struktura menu Aparaty

>Stycznik<

Wybrany typ aparatów - Styczniki

>Wy³¹cznik<

Wybrany typ aparatów - Wy³¹czniki z napêdem
silnikowym

Zmiany typu aparatów musz¹ byæ wykonywane z
najwiêksz¹ rozwag¹, z uwagi na to ¿e zmiany te musz¹
byæ powi¹zane z odpowiedni¹ struktur¹ po³¹czeñ linii
zasilaj¹cych i zastosowanych aparatów.
Niespe³nienie tego warunku mo¿e doprowadziæ do
nieprzewidywalnej i potencjalnie niebezpiecznej pracy
sterownika.

Typ aparatu
znik >Wylacznik<

OK
ESC

Potwierdzenie
(i sprawdzenie PIN)

Zatwierdzenie
zmiany
Rys. 51) Schemat zmiany typu aparatu

Schemat postêpowania podczas zmiany typu aparatów przedstawiony jest
na poni¿szym rysunku. Ró¿nica wzglêdem zmiany parametrów liczbowych
sprowadza siê do tego, ¿e zmianê wartoœci wykonuje siê za pomoc¹
przycisków Lewo i Prawo, a zatwierdzenia dokonuje poprzez naciœniêcie
przycisku OK. Wyjœcie z trybu edycji bez zapisywania zmian mo¿liwe jest
poprzez d³ugie naciœniêcie przycisku OK., lub poprzez naciœniêcie
przycisku Góra lub Dó³.
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3.4 Linia g³ówna

3.5 Zrzut mocy

Menu Linia g³ówna umo¿liwia wybranie która z linii zasilaj¹cych
traktowana bêdzie jako linia priorytetowa i za³¹czana bêdzie w pierwszej
kolejnoœci.
Wygl¹d menu przedstawiony jest na poni¿szym rysunku:

3.4 Lin. glowna

Linia glowna
>Brak< N1 N2 N3
Linia glowna
Brak >N1< N2 N3
Linia glowna
Brak N1 >N2< N3
Linia glowna
Brak N1 N2 >N3<

Rys. 52) Menu wyboru linii g³ównej

Menu Zrzut mocy umo¿liwia okreœlenie w jakich przypadkach wykonywany
bêdzie zrzut mocy podczas prze³¹czania linii zasilaj¹cych.
Wygl¹d menu przedstawiony jest na Rys. 53, natomiast sposób zmiany
ustawieñ pokazany jest na Rys. 54.

3.5 Zrzut mocy

3.51 Linia N1
3.52 Linia N2
3.53 Linia N3
3.54 Zwloka

Rys. 53) Menu sterowania zrzutem mocy
N1 - Aktywna
231V 229V 227V

lub

OK
ESC

1. Monitor>
2. Tryb pracy

...
lub

>Brak< Brak linii priorytetowej
>N1<

Linia N1 jest lini¹ priotytetow¹

>N2<

Linia N2 jest lini¹ priotytetow¹

>N3<

Linia N3 jest lini¹ priotytetow¹

Schemat postêpowania podczas zmiany typu aparatów jest identyczny jak
w przypadku zmiany typu aparatów który zosta³ pokazany na Rys. 48

3. Parametry>
4. Rejestrator

3.5 Zrzut mocy>
3.6 Kontrola

Podgl¹d parametru

Ustawienie linii priorytetowej ma znaczenie nadrzêdne. W
przypadku gdy uk³ad pracuje w konfiguracji z generatorem
rezerwowym i ustawiona bêdzie linia priorytetowa N3, to
generator bêdzie za³¹czany w pierwszej zamiast w ostatniej
kolejnoœci.

N1 - Zrzut mocy
TAK
>NIE<

Zatwierdzenie
zmiany
OK
ESC
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3.1 Napiecia>
3.2 Czasy

...
lub

3.51 Linia N1
3.52 Linia N2

Zmiana
wartoœci

N1 - Zrzut mocy
>TAK<
NIE

Potwierdzenie
(i sprawdzenie PIN)

Rys. 54) Schemat za³¹czania zrzutu mocy
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Je¿eli dla danej linii wybrana jest opcja zrzutu mocy (parametr ustawiony
na Tak) to przed pod³¹czeniem danej linii do linii odbiorczej zostanie
najpierw otwarty przekaŸnik K4 od³¹czaj¹cy nadmiarowe obci¹¿enie, a
nastêpnie po up³yniêciu zadanego czasu rozpocznie siê pod³¹czanie linii.
Szerzej przedstawione zosta³o to na stronie 12.

W³ - Wy³ kontr. W³¹cz - wy³¹cz kontrolê obecnoœci napiêcia wyjœciowego

Wl-Wyl kontr.

Kontrola
>Aktywna< Niekt

Czas opóŸnienia na wykonanie zrzutu mocy znajduje siê w parametrze
3.29. Sposób jego edycji przedstawiony jest na poni¿szym rysunku.
3.5 Zrzut mocy>
3.6 Kontrola

Kontrola
ywna >Nieaktywna<

...

3.26 Linia N1
3.27 Linia N2

lub

Rys. 57) Za³¹czanie kontroli obecnoœci napiêcia

Podgl¹d parametru
3.29 Zwloka

Czas na zrzut
mocy: 010s

Wejœcie w tryb
edycji

>Aktywna<

W³¹czona kontrola obecnoœci napiêcia na linii odbiorczej

>Nieaktywna< Wy³¹czona kontrola obecnoœci napiêcia na linii odbiorczej
Dalej jak dla typowej edycji
parametrów liczbowych
.....
Rys. 55) Ustawianie czasu na zrzut mocy

Czas pomiêdzy za³¹czeniem nowej linii do linii odbiorczej,
OpóŸn. kontroli a momentem gdy rozpocznie siê sprawdzanie obecnoœci
napiêcia na linii odbiorczej.
Sposób edycji przedstawiony jest na poni¿szym rysunku:

3.6 Kontrola
Parametry z menu Kontrola pozwalaj¹ za³¹czyæ lub wy³¹czyæ kontrolê
obecnoœci napiêcia na linii odbiorczej, oraz ustawiæ opóŸnienie pomiêdzy
prze³¹czeniem linii odbiorczej a rozpoczêciem kontroli napiêcia.
Menu to, sk³adaj¹ce siê z dwóch parametrów, przedstawione jest na
poni¿szym rysunku.

3.6 Kontrola

W l -Wyl kontr.
Opozn. kontroli

Podgl¹d parametru
Opozn. kontroli

3.6 Kontrola

Opoznienie
kontroli: 030s

...
lub

Wejœcie w tryb
edycji

Wl-Wyl kontr.
Dalej jak dla typowej edycji
parametrów liczbowych
.....

Opozn. kontroli

Rys. 58) Schemat ustawiania opóŸnienia kontroli obecnoœci napiêcia

Rys. 56) Menu kontroli obecnoœci napiêcia na linii odbiorczej
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4. Rejestr
Sterownik SZR-281 wyposa¿ony jest w rejestr umo¿liwiaj¹cy zapisanie
historii ostatnich 500 zdarzeñ.
Rejestracji podlegaj¹ zdarzenia zwi¹zane z:
ü
uruchomieniem sterownika (startem programu)
ü
przerwaniem obwodu bezpieczeñstwa
ü
za³¹czeniem i wy³¹czeniem linii odbiorczej
ü
zmian¹ statusu linii zasilaj¹cej
ü
brakiem napiêcia na linii odbiorczej
ü
zmian¹ istotnych parametrów konfiguracyjnych sterownika
W³¹czenie rejestracji oraz przegl¹d zapisanych zdarzeñ dostêpny jest
poprzez polecenia znajduj¹ce siê w menu parametry, którego struktura
przedstawiona jest na poni¿szym rysunku.

4. Rejestr

Wl - Wyl rejestr

Rejestr
Aktywny

Rejestr zdarzeñ w³¹czony.

Rejestr
Nieaktywny

Rejestr zdarzeñ wy³¹czony.

Przegl¹d
Polecenie Przegl¹d umo¿liwia przegl¹danie historii zdarzeñ zapisanych w
pamiêci sterownika.

Przeglad

2009-12-14 21:26
Zal. linii 2
2009-12-14 21:25
Wyl. linii 1
2009-12-14 21:25
Linia 1 - Zla

Przeglad

2009-12-14 18:37
Zal. linii 1
Rys. 61) Przegl¹d zdarzeñ zapisanych w rejestrze

Rys. 59) Menu Rejestr

W³ - Wy³ rejestr
Parametr ten decyduje czy rejestr zdarzeñ bêdzie za³¹czony.

Ka¿de zdarzenie wyœwietlane jest w postaci dwuwierszowego rekordu,
gdzie w górnej linii zawarta jest data i czas wyst¹pienia zdarzenia, a w
dolnej - informacjê o zdarzeniu.

Wl-Wyl rejestr

Nawigacja pomiêdzy zdarzeniami odbywa siê w kolejnoœci ich zaistnienia.
W pierwszej kolejnoœci wyœwietlane s¹ zdarzenia najm³odsze, dalej
starsze.

Rejestr
>Aktywny< Niekt

Rejestr
ywna >Nieaktywny<

Zdarzenia zapisywane s¹ w kolejnoœci ich rzeczywistego
wyst¹pienia. Je¿eli w miêdzyczasie zostanie przestawiony
zegar sterownika, to nie wp³ynie to na kolejnoœæ ustawienia
zapisanych zdarzeñ.

Rys. 60) Uaktywnianie zapisu do rejestru zdarzeñ
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Zdarzenia zapisane w pamiêci sterownika podzieliæ mo¿na na dwie grupy.
Pierwsz¹ stanowi¹ komunikaty zwi¹zane z bie¿¹c¹ prac¹ sterownika, czyli
min. z zmian¹ stanu linii zasilaj¹cych oraz prze³¹czaniem linii. Pe³na lista
komunikatów zwi¹zanych z bie¿¹c¹ prac¹ sterownika znajduje siê w
tabeli7.

Drug¹ grupê komunikatów s¹ informacje o zmianie istotnych parametrów
konfiguracji sterownika. Na podstawie zapisanego komunikatu mo¿na
dowiedzieæ siê jaki parametr zosta³ zmieniony i jaka jest jego nowa
wartoœæ. Pe³na lista tych komunikatów przedstawiona zosta³a w tabeli8.
Informacja o zmianie konfiguracji

Informacja o zdarzeniu
Komunikat

Opis zdarzenia

Komunikat

Opis zdarzenia

N1 + N2 + N3

Ustawiono nowy program: N1 + N2 + N3

N1 + N2 + G

Ustawiono nowy program: N1 + N2 + G

Start systemu

Uruchomienie sterownika SZR-218 (start programu
sterownika).

Wy³ po¿arowy

Przerwanie obwodu bezpieczeñstwa.

N1 + N2

Ustawiono nowy program: N1 + N2

Brak linii

Brak dobrych linii zasilaj¹cych które mo¿na
pod³¹czyæ do linii odbiorczych.

N1 + G

Ustawiono nowy program: N1 + G

Wy³. linii 1 (2,3)

Od³¹czenie 1 (2, 3) linii zasilaj¹cej od linii odbiorczej.

N1 + N3 + S

Wy³. sprzêgu

Roz³¹czenie sprzêgu pomiêdzy liniami odbiorczymi
LODB1 i LODB2 (tylko dla programu N1+N3+S)

Rêcz. N1

Ustawiono nowy program - tryb rêczny, tylko linia N1

Rêcz. N2

Ustawiono nowy program - tryb rêczny, tylko linia N2

Wy³. generatora

Od³¹czenie generatora od linii odbiorczej (tylko dla
programów wykorzystuj¹cych generator).

Rêcz. N3

Ustawiono nowy program - tryb rêczny, tylko linia N3

Za³. linii 1 (2, 3)

Pod³¹czenie 1 (2, 3) linii zasilaj¹cej do linii
odbiorczej.

Nx U_min = yyy V

Napiêcie Umin na linii x zosta³o ustawione na wartoœæ
yyy V

Za³. sprzêgu

Za³¹czenie sprzêgu ³¹cz¹cego linie odbiorcze LODB1 i
LODB2 (tylko dla programu N1+N3+S)

Nx U_max = yyy V

Napiêcie Umax na linii x zosta³o ustawione na wartoœæ
yyy V

Za³. generatora

Uruchomienie generatora i pod³¹czenie go do linii
odbiorczej.

Nx Hist = yyy V

Histereza napiêcia dla linii x zosta³a ustawiona na
wartoœæ yyy V

Kwal. dobra = xxx s

Czas kwalifikacji linii jako dobrej TKwalOn zosta³
ustawiony na wartoœæ xxx s

Kwal. z³a = xxx s

Czas kwalifikacji linii jako z³ej TKwalOff zosta³ ustawiony
na wartoœæ xxx s

Linia 1 (2, 3) dobra Linia 1 (2, 3) zosta³a zakwalifikowana jako dobra.
Linia 1 (2, 3) z³a

Linia 1 (2, 3) zosta³a zakwalifikowana jako z³a.

Brak nap. wyjœæ.

Brak napiêcia na linii odbiorczej

Ustawiono nowy program: N1 + N3 + sprzêg

Tab. 7) Lista komunikatów dotycz¹cych zdarzeñ
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Informacja o zmianie konfiguracji - ci¹g dalszy
Komunikat
Uzbr. = xx.x s

Czas za³¹czania aparatu TOn zosta³ ustawiony na
wartoœæ xx.x s

Rozbr. = xx.x s

Czas wy³¹czania aparatu TOff zosta³ ustawiony na
wartoœæ xx.x s

Przerwa = xx.x s

Czas miêdzy wy³¹czeniem jednego aparatu a
za³¹czeniem drugiego TD zosta³ ustawiony na
wartoœæ xx.x s

Min. czas = xxx s

Minimalny czas Tmin na jaki za³¹czona zostanie linia
ustawiono na wartoœæ xxx s

Czas gen. = xxx s

Czas na uruchomienie generatora TGen zosta³
ustawiony na wartoœæ xxx s

Priorytet - Nx

Uwagi:

Opis zdarzenia

Lini¹ priorytetow¹ zosta³a linia Nx

Brak priorytetu

Uk³ad pracuje bez linii priorytetowej

Nx - Zrzut mocy

Dla linii Nx wykonany zostanie zrzut mocy

Nx - Brak zrzutu

Dla linii Nx nie zostanie wykonany zrzut moc

Start generatora

Uruchomiono generator

Stop generatora

Zatrzymanie generatora

G - Z³e napiêcie

Brak napiêcie na generatorze

Start zrzutu

Rozpoczêcie zrzutu mocy (otwarcie przekaŸnika K4)

Stop zrzutu

Zakoñczenie zrzutu mocy (zamkniêcie przekaŸnika
K4).

Tab. 8) Lista komunikatów dotycz¹cych zmiany konfiguracji
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5. System
Parametry zgromadzone w tym menu podzielone s¹ na cztery grupy i
umo¿liwiaj¹:
ü
Ustawienie wewnêtrznego zegara czasu rzeczywistego
ü
Skonfigurowanie zabezpieczeñ ustawieñ sterownika
ü
Ustawienie jasnoœci i czasu podœwietlania wyœwietlacza LCD
ü
Ustalenie sposobu pracy sygnalizatora akustycznego

N1 - Aktywna
231V 229V 227V

lub

OK
ESC

5. System>

...

1. Monitor>
2. Tryb pracy

lub

5.1 Zegar>
5.2 Zabezpiecz.

Struktura menu przedstawiona jest na poni¿szym rysunku:
Podgl¹d parametru

5. System

5.1 Zegar

Weryfikacja PIN
Podaj PIN:0***
OK..Zatwierdz

Data: 2009-12-15
Czas: 21:33:52

...

Zmiana wartoœci

5.2 Zabezpiecz

...
Czas: 21:33:52

5.3 Podswietl

lub

Czas: 21:33:52

Zmiana edytowanej cyfry

5.4 Buczek
Czas: 21:33:52

Podobnie dla
kolejnych cyfr
...

Rys. 62) Menu System

5.1 Zegar
Menu Zegar umo¿liwia ustawienie aktualnego czasu i daty w wewnêtrznym
zegarze sterownika. Schemat ustawiania czasu i daty przedstawiony jest
na Rys. 63.

OK
ESC

Zatwierdzenie
zmiany
Rys. 63) Schemat ustawiania czasu i daty

Podczas ustawiania czasu i daty weryfikacja numeru PIN
odbywa siê przed wejœciem do trybu edycji.
Ma to na celu umo¿liwienie precyzyjnego nastawienia czasu,
gdy¿ odmierzanie nowej wartoœci czasu rozpocznie siê
natychmiast po naciœniêciu klawisza OK.
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5.2 Zabezpieczenia
Sterownik SZR-281 umo¿liwia zabezpieczenie swoich nastaw przed
nieupowa¿nionymi modyfikacjami poprzez wprowadzenie
czterocyfrowego numeru PIN.
Za pomoc¹ parametrów znajduj¹cych siê w menu Zabezpieczenia mo¿na
okreœliæ:
ü
Czy zabezpieczenie ustawieñ bêdzie aktywne.
ü
Jak d³ugo po wprowadzeniu has³o pozostawaæ bêdzie aktywne
ü
Ustawiæ wartoœæ numeru PIN.
Struktura menu przedstawiona jest na poni¿szym rysunku:

Kontrola PIN
Aktywna

5.2 Zabezpiecz.

Podtrzymanie
PIN: 99s
Zmiana PIN >>

Kontrola PIN
Aktywna

Zmiana ustawieñ sterownika wymagaæ bêdzie
potwierdzenia poprzez wprowadzenie poprawnego
numeru PIN.
Trzykrotne b³êdne podanie numeru PIN spowoduje
porzucenie edytowanego parametru i powrót do
wyœwietlania monitora.

Kontrola PIN
Nieaktywna

Zmiana ustawieñ sterownika nie bêdzie wymagaæ
potwierdzenia przez podanie numeru PIN.

Podtrzymanie PIN
Wprowadzenie poprawnego numeru PIN podczas zmiany parametrów
powoduje ¿e has³o to bêdzie aktywne przez ca³y czas bie¿¹cej aktywnoœci
u¿ytkownika (sygnalizowanej przez naciskanie przycisków na klawiaturze)
oraz dodatkowo przez czas okreœlony przez parametr Podtrzymanie PIN.
Ma to na celu zapobie¿enie koniecznoœci wielokrotnego wprowadzania
numeru PIN podczas jednej operacji ustawiania sterownika.

Podtrzymanie

Podtrzymanie
PIN: 99s

lub

Podgl¹d parametru

Wejœcie w tryb
Zmiana wartoœci
edycji
parametru

Rys. 64) Menu Zabezpieczenia

Kontrola PIN
Parametr ten decyduje czy zabezpieczenie nastaw sterownika bêdzie
w³¹czone lub wy³¹czone.

Kontrola PIN
Aktywna

Kontrola PIN
>Aktywna< Niekt

Podtrzymanie

Podtrzymanie

...
lub

Zmiana edytowanej
cyfry
Zmiana wartoœci
parametru
Podtrzymanie
OK
ESC

Kontrola PIN
ywna >Nieaktywna<

...

Potwierdzenie
(i sprawdzenie PIN)

Zatwierdzenie
zmiany
Rys. 66) Schemat ustawiania czasu podtrzymania numeru PIN

Rys. 65) Uaktywnianie kontroli PIN
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Zmiana PIN
Polecenie Zmiana PIN umo¿liwia zdefiniowanie nowego numeru
kontrolnego PIN.
Proces zmiany numeru PIN sk³ada siê z trzech g³ównych czêœci:
1) Wprowadzenie starego numeru PIN w celu weryfikacji uprawnieñ
u¿ytkownika.
2) Wprowadzenie nowego numeru PIN
3) Powtórzenie nowego numeru PIN
Pe³en schemat postêpowania przedstawiony jest na poni¿szym rysunku:
Zmiana PIN>

Podaj stary
numer PIN

...
lub

lub

Zmiana
wartoœci cyfry

Zmiana
edytowanej
cyfry

Nale¿y zabezpieczyæ siê przed mo¿liwoœci¹ zagubienia/
zapomnienia numeru PIN. W przeciwnym razie mo¿e to
doprowadziæ do zablokowania mo¿liwoœci wprowadzania
jakichkolwiek zmian parametrów sterownika
.
Przywrócenie has³a domyœlnego mo¿liwe jest tylko po
przes³aniu urz¹dzenia do serwisu firmy F&F.

5.3 Podœwietlenie

Weryfikacja starego
(*)
numeru PIN

Podaj nowy

W fabrycznie nowym sterowniku SZR-281
domyœlny kod PIN ma wartoœæ 1111.

OK
ESC

Zatwierdzenie
numeru

SZR-281 wyposa¿ony jest w podœwietlanie wyœwietlacza LCD u³atwiaj¹ce
odczytywanie komunikatów sterownika równie¿ w przypadku s³abego
oœwietlenia zewnêtrznego. Oœwietlenie to mo¿e byæ za³¹czone na sta³e,
lub te¿ za³¹czaæ siê w przypadku zg³oszenie alarmu lub naciœniêcia
dowolnego przycisku na klawiaturze.
Parametry znajduj¹ce siê w tym menu umo¿liwiaj¹:
ü
Okreœlenie czy podœwietlanie bêdzie mog³o siê za³¹czaæ
ü
Zdefiniowaæ jak d³ugo wyœwietlacz bêdzie podœwietlony w przypadku
wyst¹pienia alarmu lub naciœniêcia przycisku.
ü
Ustawiæ jasnoœæ wyœwietlacza
Struktura menu przedstawiona jest na poni¿szym rysunku:

Wprowadzenie nowego numeru PIN

5.3 Podswietl
Powtorz nowy

Wl - Wyl podswietl.

...
lub

OK
ESC

Zmiana
Potwierdzenie
edytowanej
nowego
cyfry
numeru
Potwierdzenie nowego numeru PIN

Czas podswietlania

Zmiana
wartoœci cyfry

Rys. 67) Schemat zmiany numeru PIN
(*)

Jasnosc LCD
Rys. 68) Menu Podœwietlanie

Zgodnie z procedur¹ opisan¹ na stronie 44
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W³¹cz - Wy³¹cz podœwietlenie
Parametr ten okreœla czy dozwolone bêdzie za³¹czanie podœwietlanie
wyœwietlacza LCD.

Czas podswietl.
= 30 s

Czas podswietl>
Jasnosc LCD

Podgl¹d parametru

Wl - Wyl podswietl

Podswietlanie
>Aktywne< Niekt

Wejœcie w tryb edycji

Podswietlanie
ywne >Nieaktywne<
Rys. 69) Za³¹czanie podœwietlania LCD

Podœwietlenie
Aktywne

Podœwietlenie
Nieaktywne

Podœwietlanie wyœwietlacza LCD bêdzie za³¹czane
w nastêpuj¹cych przypadkach:
?
W przypadku zg³oszenia alarmu
?
W przypadku naciœniêcia dowolnego przycisku.
?
Na sta³e (gdy parametr czas podœwietlania
zostanie ustawiony na wartoœæ 0).
Podœwietlanie wy³¹czone.

Czas podœwietlania
Jest to czas przez który za³¹czone bêdzie podœwietlanie wyœwietlacza
LCD. Mo¿liwe jest ustawianie czasów w przedziale od 0 do 99 sekund, przy
czym wartoœæ 0 oznacza ¿e podœwietlanie za³¹czone bêdzie na sta³e.
Po up³yniêciu ustalonego czasu, o ile nie wyst¹pi nowy alarm lub nie
zostanie naciœniêty kolejny klawisz, oœwietlenie zostanie stopniowo
wygaszone.

...

Czas podswietl.

Czas podswietl.
= 60 s

lub

lub

Zmiana wartoœci
parametru

Zmiana
edytowanej
cyfry

OK
ESC

Zatwierdzenie
zmiany

Rys. 69) Za³¹czanie podœwietlania LCD

Jasnoœæ LCD
Stopieñ podœwietlenia wyœwietlacza mo¿na ustawiaæ programowo i
dopasowaæ w ten sposób do warunków oœwietlenia zewnêtrznego.
Zakres regulacji jasnoœci mo¿na zmieniaæ w zakresie od 0 do 99, natomiast
sposób zmiany wartoœci parametru jest identyczny jak w przypadku zmiany
opisanego na poprzedniej stronie czasu podœwietlania.

Jasnosc LCD>

Jasnosc LCD
= 60

.......

Rys. 70) Ustawianie jasnoœci podœwietlania

Schemat postêpowania podczas ustawiania czasu podœwietlania
przedstawiony jest na poni¿szym rysunku:
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5.4 Buczek

Czas alarmu

Wyst¹pienie sytuacji alarmowej w sterowniku SZR-281 mo¿e byæ
sygnalizowane za poœrednictwem wbudowanego sygnalizatora
akustycznego. Za pomoc¹ parametrów znajduj¹cych siê w menu Buczek
mo¿na:
ü
Zdecydowaæ czy sygnalizator akustyczny bêdzie za³¹czany
ü
Zdefiniowaæ jak d³ugo trwaæ bêdzie sygna³ alarmu.

Jest to czas na który za³¹czony zostanie sygnalizator akustyczny w
przypadku wyst¹pienia sytuacji alarmowej. W przypadku ust¹pienia
przyczyny alarmu, lub potwierdzeniu alarmu przez u¿ytkownika (poprzez
naciœniêcie klawisza OK/ESC) sygnalizator zostanie wy³¹czony przed
up³ywem zadanego czasu.

Struktura menu przedstawiona jest na poni¿szym rysunku:

5.4 Buczek

Wl - Wyl buczek

UWAGA! Ustawienie czasu alarmu na zero oznaczaæ bêdzie, ¿e w
przypadku alarmu sygnalizator za³¹czony bêdzie przez ca³y czas.
Wy³¹czenie nast¹pi w przypadku ust¹pienia alarmu lub jego potwierdzeniu
przez u¿ytkownika.
Schemat postêpowania podczas ustawiania czasu alarmu przedstawiony
jest na poni¿szym rysunku:

Czas alarmu
Czas sygnalu.
= 00 s

5.4 Buczek>

Rys. 71) Menu sygnalizatora akustycznego

Podgl¹d parametru

W³¹cz - Wy³¹cz buczek
Parametr ten okreœla zg³oszenie przez sterownik alarmu sygnalizowane
bêdzie dodatkowo przez za³¹czenie sygnalizatora akustycznego.

Wejœcie w tryb edycji

Wl - Wyl buczek

...

Czas sygnalu

Buczek
>Aktywny< Niekt

lub

lub

Zmiana wartoœci
parametru

Zmiana
edytowanej
cyfry

Czas sygnalu:

Buczek
ywny >Nieaktywny<
Rys. 71) Za³¹czanie sygnalizatora akustycznego

76

Buczek
Aktywny

Wyst¹pienie alarmu sygnalizowane bêdzie
za³¹czeniem sygnalizatora akustycznego.

Buczek
Nieaktywny

Sygnalizator akustyczny nie bêdzie sygnalizowa³
alarmu.

OK
ESC

Zatwierdzenie
zmiany

Rys. 72) Schemat ustawiania czasu alarmu
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DANE TECHNICZNE
TRÓJFAZOWA
CZTEROPRZEWODOWA

SIEÆ

NAPIÊCIE ZASILANIA
ZASILANIE
G£ÓWNE
POBÓR MOCY
NAPIÊCIE ZASILANIA
ZASILANIE
REZERWOWE

POBÓR MOCY
NAPIÊCIE ZNAMIONOWE

MIERZONE
NAPIÊCIE
WEJŒCIOWE

16 ~ 27 VDC
< 10W
AC: 230V/400V

ZAKRES POMIAROWY

60 ~ 300V

SYGNA£ WYJŒCIOWY

OBCI¥¯ALNOŒÆ
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< 5 VA

45 - 55 Hz

LICZBA KANA£ÓW

WARUNKI
ŒRODOWISKOWE

85 ~ 264 VAC

CZÊSTOTLIWOŒÆ

KLASA DOK£ADNOŒCI

WYJŒCIA
PRZEKANIKOWE

GWARANCJA

± (1% PE£NEJ SKALI + 1 CYFRA)
OSIEM + JEDEN (ALARM)

1. Sterownik SZR-281 objêty jest 24 miesiêczn¹ gwarancj¹ od daty
zakupu.
2. Gwarancja wa¿na wy³¹cznie z dowodem zakupu.
3.Zg³oszenie reklamacyjne nale¿y dokonaæ w punkcie zakupu
lub bezpoœrednio u producenta (tel. 42-2270971;
e-mail: dztech@fif.com.pl)
4. W czasie trwania gwarancji producent zobowi¹zuje siê do naprawy
multimetru lub wymiany na nowy w ci¹gu 14 dni od daty dostarczenia do
punktu serwisowego.
5. Nabywca ma prawo do wymiany sterownika na nowy lub zwrotu gotówki
je¿eli stwierdzona zostanie nieusuwalna wada fabryczna.
6. Gwarancja nie obejmuje:
- uszkodzeñ mechanicznych i chemicznych
- uszkodzeñ powsta³ych w wyniku niew³aœciwego lub niezgodnego
z instrukcj¹ obs³ugi u¿ytkowania
- uszkodzeñ powsta³ych po sprzeda¿y w wyniku wypadków lub innych
zdarzeñ, za które nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci ani producent, ani punkt
sprzeda¿y, np.: uszkodzenia transportowe, itp.
7. Gwarancja nie obejmuje czynnoœci, które zgodnie z instrukcja powinien
wykonaæ u¿ytkownik, np.: zainstalowanie sterownika, wykonanie instalacji

STYK NO
240V AC / 8A
240V AC 2A (ALARM)

TEMPERATURA

DZIA£ANIE: 10 ~ 50 °C
PRZECHOWYWANIE: 5 ~ 70 °C

WILGOTNOŒÆ

£
85%, BEZ KONDENSACJI PARY
I GAZÓW AGRESYWNYCH

WYSOKOŒÆ

£
3000 m. NPM

UWAGA!
Nie dokonywaæ samodzielnie ¿adnych zmian w
urz¹dzeniu. Grozi to uszkodzeniem lub
niew³aœciw¹ prac¹ sterownika, co prowadziæ
mo¿e do uszkodzenia zabezpieczanego
urz¹dzenia oraz zagro¿enia dla osób
obs³uguj¹cych. W przypadkach takich producent
nie ponosi odpowiedzialnoœci za wynik³e
zdarzenia oraz mo¿e odmówiæ udzielonej
gwarancji na sterownik w przypadku zg³oszenia
reklamacji.
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