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O NAS
Nasze miejsce w energetyce zostało trwale zaznaczone przeszło ćwierć wieku 

temu, kiedy Instytut Tele- i Radiotechniczny, wspólnie z firmą ZWAR i Instytutem  

Energetyki, jako pierwszy w Polsce opracował i wdrożył w rozdzielnicach energety-

cznych SN uniwersalne urządzenie do zabezpieczania obiektów energetycznych 

średnich napięć o nazwie MUPASZ (Mikroprocesorowe Urządzenie do Pomiarów, 

Automatyki, Sterowania Zabezpieczeń), który uzyskał patent Pat.171537. Od tego 

czasu opracowano kilkanaście generacji inteligentnych sterowników polowych  

oraz systemów teleinformatycznych, które wraz z rozdzielnicami czołowych 

producentów wdrożono w obiektach energetycznych w kraju i zagranicą. ITR 

wykorzystując  najnowsze technologie, dzięki posiadaniu własnej  nowoczesnej 

bazy badawczo - doświadczalnej kompleksowo, począwszy od fazy projektowo - 

badawczej, aż do praktycznego wdrożenia, realizuje nowatorskie projekty  

dla energetyki.

Działalność badawczo - wdrożeniowa w tym obszarze 

dotyczy systemów teleinformatycznych, podzespołów  

i urządzeń służących zwiększaniu efektywności, bez -

pieczeństwa i niezawodności obiektów energety-  

 cznych oraz polepszeniu jakości energii służących 

rozwojowi inteligentnych sieci SMART POWER  

GRIDS. 

Niekwestionowanym sukcesem jest opracowanie 

i wdrażanie od kilku lat niekonwencjonalnych 

bezrdzeniowych przetworników prądowych wykonanych  

w technologii obwodów drukowanych (PCB), które 

 wraz z nową generacją sterowników MUPASZ przyczyniają 

się do modernizacji i konstrukcji inteligentnych rozdzielnic  

u naszych partnerów przemysłowych. 
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Naszym priorytetem jest kreowanie innowacyjnych rozwiązań dla klientów 

zainteresowanych wytwarzaniem nowoczesnych i konkurencyjnych wyrobów.  

W ramach działalności badawczej i wdrożeniowej współpracujemy z uczelniami  

i instytutami badawczymi oraz z dużymi i małymi firmami w kraju i zagranicą. 

Dzięki synergii zespołów badawczych, projektowych oraz wdrożeniowych ciągle  

udoskonalamy nasze rozwiązania, które znajdują uznanie wśród klientów.  

Potwierdzeniem innowacyjności naszych opracowań i wdrożeń są liczne nagrody 

uzyskiwane w kraju i zagranicą oraz uzyskane z tego zakresu przeszło kilkudziesięciu 

patentów.

Główne kierunki prac prowadzonych w ITR służące rozwojowi sieci 

elektroenergetycznych Smart Grid:

• platformy sprzętowo - programowe ICT spełniające wymagania 

współczesnej energetyki,

• urządzenia zabezpieczeniowe - uniwersalne, autonomiczne, 

hybrydowe sterowniki polowe SN / nn,

• nowe algorytmy zabezpieczeń, automatyk , cyfrowego przetwarzania 

danych pomiarowych oraz układów do monitorowania i sterowania,

• rozwiązania komunikacyjne do automatyzacji stacji rozdzielczych 

(blokady międzypolowe, SCADA),

• systemy ICT wspomagające zarządzanie sieciami z OŹE i RŹE,

• autonomiczne systemy do e-diagnozowania urządzeń końcowych sieci,

• systemy do synchronizacji czasowej urządzeń w sieci oraz wyznaczania 

synchrofazorów,

• prądowe przetworniki pomiarowe o szerokim pasmie częstotliwości i wysokiej 

dynamice pomiarów,

• autonomiczne sensory pomiarowe z cyfrową transmisją danych,

• badania z zakresu stosowalności standardów PLC (ang. Power Line Communication)

• komory próżniowe stycznikowe, wyłącznikowe i rozłącznikowe

Intensywne zmiany zachodzące w przemyśle 

elektroenergetycznym związane z rozwo

jem inteligentnych sieci Smart Grid  

i dostrzeganą coraz wyraźniej 

koniecznością odnowienia wy

słu  żonej infrastruktury ener

getycznej w kraju stawia

ją ambitne wyzwania 

przed środowiskiem 

naukowym pra cują

cym na rzecz tego 

sektora gospodarki. 

Wpisując się w te 

potrzeby Instytut two  

rzy od wielu lat nowe  

rozwiązania dla ele

ktro energetyki, zgodnie  

z as pektem ekonomicznym  

i wyma ga niami współ czesności.

prof. nadzw. ITR  
dr hab. inż. Andrzej Nowakowski

Dyrektor  ds. Badawczo - Rozwojowych



MUPASZ 710 plus
MUPASZ 710 plus jest 7 generacją sterownika polowego, który został 

opracowany w ITR. Popularność na rynku krajowym jak i zagranicznym 

zdobył niezawodnością, ergonomią obsługi, intuicyjnym interfejsem 

użytkownika oraz możliwością łatwego dostosowania do indywidualnych 

potrzeb odbiorców. Połączenie zaawansowanych technologii elektronicz

nych i teleinformatycznych, inteligentnych rozwiązań w dziedzinie elektro

energetyki oraz czynników ekonomicznych spowodowało, że jest liderem 

na rynku w swojej klasie. Jedną z najistotniejszych cech funkcjonalnych 

urządzenia jest jego uniwersalność, która pozwala na stosowanie w każdym 

miejscu na świecie. Może współpracować z sieciami o częstotliwości 50/60 Hz. 

 Jakość sterownika potwierdzają: bogaty zestaw funkcji zabezpieczeniowych, 

zaimplementowany mechanizm projektowania i obsługi logiki użytkownika, 

wbudowane aplikacje diagnostyczne, wysoki poziom bezpieczeństwa eksploatacji  

w szerokim zakresie temperatur oraz wiele opcji językowych interfejsu użytkownika.
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Zasilanie (3 wersje)
  DC 19 V ... 50 V
  AC 77 V ... 264 V
  AC/DC 88 V ... 264 V

Obwody wejściowe/wyjściowe (50/60 Hz)
• zakres pomiaru częstoltliwości   45 Hz...65 Hz
• prąd znamionowy In 1 A lub 5 A
• przetwornik prądowy CR / CRR
• prąd znamionowy I0n  (4 wersje)  0,02 A i 0,2 A 

 0,05 A i 0,5 A 
 0,1 A i 1 A 
 5 A

• napięciowe znamionowe Un  100/√3 V lub 110/√3 
• napięciowe znamionowe U0n 100 V lub 110 V
• wejścia temperaturowe PT100 6
• analogowe wejścia technologiczne
  prądowe 4 ... 20 mA 6
  napięciowe 0 ... 10 V 2
• analogowe wyjścia technologiczne
  prądowe 4 ... 20 mA 6
  napięciowe 0 ... 10 V 2
• wejścia optyczne do detekcji łuku 8
• wejścia dwustanowe
 obudowa A 36
 obudowa B  46
• wyjścia dwustanowe – stykowe
 obudowa A  24
 obudowa B 40

Komunikacja
• interfejs RS 485/422 

 ST  światłowód 
 RJ45  ethernet 
 USB – port serwisowy

• protokoły MODBUS RTU/TCP 
 IEC 608705103 
 IEC 61850 
 CANBUSPPM2

Obudowa
• A  standardowa, montaż zatablicowy , LCD kolorowy, 

złącze USB 
• B  poszerzona, montaż zatablicowy, LCD kolorowy, 

złącze USB 

Środowisko
• temperatura pracy 20°C ... +55°C
• temperatura przechowywania 55°C ... +70°C

Stopień ochrony
• od strony płyty czołowej IP67
• od strony złącz IP20 (ze złączami IP30)

Pomiary
• prądy: I1, I2, I3, I0
• napięcia: U1, U2, U3, U12, U32, U13, U0
• częstotliwość: f
• moc: P, Q, S, cos φ
• energia: EC+, EB+, EC , EB
• kąt pomiędzy sygnałami prądów i napięć
• temperatura: Qm (model cieplny), Temp 1 ... 6 (PT100)
• diagnostyczne: THD (do 40 harm), Tp (czas pracy pola),  

∑I (prąd skumulowany )
• rezystancyjne: Rwir, Rhvt

Pomiary zestaw drugi
• prądy: 2.I1, 2.I2, 2.I3
• napięcia: 2.U1, 2.U2, 2.U3, 2.U12, 2.U32, 2.U13
• częstotliwość: 2.f

Zabezpieczenia
• prądowe: I>, I>>, I> zależne, dI>, dI>>, I2f>, I<
• prądowe autonomiczne: AI>>>
• zerowoprądowe: I0>, I0> zależne,  I0> kierunkowe, Y0>
• napięciowe: U<, U>, U2>, U0>
• częstotliwościowe: f>, f<, df/dt
• silnikowe: ItR>, ItA>, ItU>, NfR>, ItS>, U123, Cos f, Qm>, 

Rwir<
• mocowe P>, P<0
• technologiczne: Tech
• temperaturowe: Temp
• specjalne: Łukoochronne, Harm

Automatyki
• AWSC – automatyka wymuszania składowej czynnej
• AZBK – automatyczne załączanie baterii kondensatorów
• LRW – lokalna rezerwa wyłącznikowa
• SCO – samoczynne częstotliwościowe odciążanie
• SPZ – samoczynne powtórne załączenie

• SZR – samoczynne załączenie rezerwy
• Synchrocheck v1, zewnętrzny synchronizator
• Synchrocheck v2, wbudowany synchronizator
• ZS – zabezpieczenie szyn

Praca w polu 
• pomiarowym
• zasilającym
• łącznika szyn
• liniowym
• silnikowym
• transformatorowym
• baterii kondensatorów
• generatorowym
• dopływowo  odpływowym

Typy łączników
• wyłącznik
• stycznik
• rozłącznik
• odłącznik
• rozłącznikouziemnik
• wózek
• uziemnik
• zwieracz

Sterowanie
• lokalne/zdalne/autonomiczne: interfejs użytkownika, 

transmisja, wejścia dwustanowe
• łącznikami: otwórz, zamknij, wsuń, wysuń
• kasowanie: wyłączenie AW  TRIP, sygnalizacja  

UP  ALARM, blokada  LOCK
• wyjściami dwustanowymi i analogowymi
• polecenia użytkownika

Autotestowanie
• CCT  Test Prądu Skumulownego
• CBCT  Test Sterowania Wyłącznikiem
• HVT  Test Wysokim Napięciem
• PAT  Test Zabezpieczeń i Automatyk
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cd. MUPASZ 710 plus

• autologowanie
• edycja tekstów, np.: nazw zabezpieczeń, łączników  

i diod sygnalizacyjnych
• rejestry stanu pracy algorytmów
• rejestry użytkownika do dowolnego przypisania 

sygnałów analogowocyfrowych

Diagnostyka
• CBD  Diagnostyka Wyłącznika
• MAC  Manualne Sprawdzenie Algorytmów
• SC  Samokontrola: 
 – napięcia (zasilania, referencyjne i baterii), 
 – pamięci (programu i danych), 
 –  poprawności wewnętrznej komunikacji pomiędzy 

modułami, 
 – współczynników kalibracyjnych torów pomiarowych, 
 – nastaw urządzenia

Interfejs użytkownika
• trójjęzyczny: polski, angielski, rosyjski,  

opcja: turecki, bośniacki, wietnamski, czeski 
• obsługa 12 użytkowników
• wyświetlacz kolorowy 320 × 240
• 7 diod sygnalizujących: awaryjne wyłączenie, alarm, 

blokada, lokalne, zdalne, zasilanie, awaria urządzenia
• 16 diod trójkolorowych do  dowolnej konfiguracji
• konfiguracja wyświetlanych  pomiarów i liczników 

zdarzeń
• edycja widoku pola  dostępnych ponad  

120 elementów synoptyki: łączniki, symbole  
elektryczne, linie, węzły, teksty, pomiary, zegar, stany 
wejść i wyjść dwustanowych, zdarzenia, komunikaty, 
sygnalizacja stanów

Pozostałe funkcje
• rejestrator zakłóceń (DAR  Digital and Analog Recorder)
• rejestrator kryterialny (CDAR  Criterial Digital and 

Analog Recorder)
• analizator jakości energii (PQA  Power Quality Analyzer)
• 4 zestawy nastaw
• dziennik o pojemności 1000 zdarzeń
• filtracja wyświetlanych zdarzeń
• dziennik systemowy
• każde zdefiniowane zdarzenie posiada 16 bitowy licznik
• samokontrola, autotestowanie
• redundancja zasilania RPS i wewnętrzny moduł UPS
• wyjścia mocowe (przekaźnikowopółprzewodnikowe)
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Oprogramowanie – ELF
Edytor Funkcji Logicznych (ELF) jest wielozadaniową aplikacją narzędziową 

dedykowaną do inteligentnych sterowników polowych. Umożliwia 

tworzenie własnej logiki użytkownika dostosowanej do indywidualnych 

potrzeb klienta i obiektu. Równolegle można zaprojektować widok pola, 

wprowadzić parametry dla dowolnego zestawu nastaw, przyporządkować 

opisy diod edytowalnych, zmodyfikować teksty edytowalne (np.: nazwy 

zabezpieczeń technologicznych), ustawić porty komunikacyjne oraz 

nadać prawa dostępu dla użytkowników do zarządzania sterownikiem 

polowym. Aplikacja pozwala na wszechstronny podgląd wszystkich informacji 

dotyczących pracy urządzenia, np.: pomiarów, zdarzeń, liczników, stanów, itp.

Dodatkowa funkcjonalność ELF2:

• symulator funkcji logicznych 

• odczyt wykresów zapisanych w formacie COMTRADE

• aktualizacja licencji przez Internet

• archiwizacja profili  w chmurze

• reprogramowanie urządzenia

• ładowanie biblioteki jednym przyciskiem

• pełna dokumentacja do urzadzenia
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MUPASZ 902E
MUPASZ 902E jest sterownikiem polowym przeznaczonym  

do zabezpieczania pól zasilających i odpływowych w sieciach 

energetycznych niskiego i średniego napięcia. W szczególności jest 

dedykowany dla systemów rozproszonych z odnawialnymi źródłami 

energii (OŹE). Urządzenie umożliwia pełną ochronę przed skutkami: 

zwarć międzyfazowych, doziemień, wzrostu i spadku napięcia oraz 

zmian częstotliwości. Uniwersalność i logika programowalna pozwalają 

na dostosowanie urządzenia do indywidualnych wymagań chronionego 

obiektu. Wszystkie parametry dotyczące pracy pola są dostępne poprzez 

złącze komunikacyjne i wielojęzyczny interfejs użytkownika.
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Zasilanie (5 wersji)
  DC 24 V
  DC 48 V
  DC 110 V 
  DC 220 V
  AC 230 V

Obwody wejściowe/wyjściowe
• prąd znamionowy In 1 A lub 5 A
• przetwornik prądowy  CR/ CRR
• prąd znamionowy I0n (6 wersji) 0,02 A
  0,05 A
  0,1 A
  0,2 A
  0,5 A
  1 A
• napięciowe znamionowe Un 
 – z zewnętrznym przekładnikiem 100/√3 V
 – bez zewnętrznego przekładnika 100 ... 500 V
• przetwornik napięciowy UR
• napięciowe znamionowe U0n 100 V
• wejścia dwustanowe 16
• wyjścia dwustanowe – stykowe 10
• analogowe wejścia technologiczne 0...20mA

Komunikacja
• interfejs RS485
  ST – światłowód
  RJ45 – ethernet
  USB – port serwisowy
• protokoły MODBUS RTU/TCP
  CANBUSPPM2

Środowisko
• temperatura pracy 20°C ... +55°C
• temperatura przechowywania 30°C ... +70°C

Stopień ochrony
• od strony płyty czołowej IP65

Pomiary
• prądy: I1, I2, I3, I0
• napięcia: U1, U2, U3, U12, U32, U13, U0
• częstotliwość: f
• moc: P, Q, S, cos φ

• energia: EC+, EB+, EC , EB
• kąt pomiędzy sygnałami prądów i napięć
• temperatura: Qm (model cieplny)
• technologiczne: 1020mA

Zabezpieczenia 
• prądowe: I>, I>>, I>zależne, I<
• zerowoprądowe: I0>, I0>zależne, I0>kierunkowe, Y0>
• napięciowe: U<, U>, U0>, U2>
• częstotliwościowe: f>, f<, df/dt
• silnikowe: ItR>, ItA>, ItU>, NfR>, U123, Θm >
• mocowe P>, P<0, cos φ
• technologiczne: Tech, Uniwersalne, Gotowość pola

Automatyki
• SCO – samoczynne częstotliwościowe odciążanie
• OPZ – Opóźnienie ponownego załączenia

Praca w polu
• pomiarowym
• zasilającym
• łącznika szyn
• liniowym
• silnikowym
• transformatorowym

Typy łączników
• wyłącznik
• stycznik
• rozłącznik
• odłącznik
• rozłącznikouziemnik
• wózek
• uziemnik

Sterowanie
• lokalne/zdalne/autonomiczne: interfejs użytkownika, 

transmisja, wejścia dwustanowe
• łącznikami: otwórz, zamknij, wsuń, wysuń
• kasowanie: wyłączenie AW  TRIP, 
• sygnalizacja UP  ALARM, blokada  LOCK
• wyjściami dwustanowymi i analogowymi
• polecenia użytkownika

Autotestowanie
• CCT  Test Prądu Skumulownego
• CBCT  Test Sterowania Wyłącznikiem

Diagnostyka
• CBD  Diagnostyka Wyłącznika
• SC  Samokontrola: 
 – napięcia (zasilania, referencyjne i baterii), 
 – pamięci (programu i danych), 
 –  poprawności wewnętrznej komunikacji pomiędzy 

modułami, 
 – współczynników kalibracyjnych torów pomiarowych, 
 – nastaw urządzenia

Pozostałe funkcje
• dziennik o pojemności 500 zdarzeń 
• filtracja wyświetlanych zdarzeń
• dziennik systemowy
• każde zdarzenie posiada 16 bitowy licznik
• autologowanie
• wyjścia mocowe (przekaźnikowopółprzewodnikowe)
• edycja tekstów, np.: nazw zabezpieczeń, łączników  

i diod sygnalizacyjnych
• rejestry systemowe
• rejestry stanu pracy algorytmów
• rejestry użytkownika do dowolnego przypisania 

sygnałów analogowocyfrowych
• przyspieszania lub opóźniania działania zabezpieczenia

Interfejs użytkownika
• trójjęzyczny: polski, angielski, rosyjski, opcja: turecki, 

czeski, wietnamski
• obsługa 12 użytkowników
• wyświetlacz kolorowy 320 × 240 pikseli 
• 5 diod sygnalizujących: awaryjne wyłączenie, alarm, 

blokada, zasilanie, awaria urządzenia
• 6 diod do dowolnej konfiguracji
• konfiguracja wyświetlanych pomiarów i liczników 

zdarzeń
• edycja widoku pola  łączniki, symbole elektryczne,  

linie, węzły, teksty, pomiary, zegar, stany wejść  
i wyjść dwustanowych, zdarzenia, komunikaty, 
sygnalizacja stanów zadziałania
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MUPASZ 900
MUPASZ 900 jest sterownikiem polowym przeznaczonym  

do zabezpieczania pól zasilających i odpływowych w sieciach 

energetycznych niskiego i średniego napięcia. Urządzenie umożliwia pełną 

ochronę przed skutkami zwarć międzyfazowych i doziemień.

Uniwersalność i logika programowalna pozwalają na dostosowanie 

urządzenia do indywidualnych wymagań chronionego obiektu.  

Wszystkie parametry dotyczące pracy pola są dostępne poprzez  

złącze komunikacyjne i wielojęzyczny interfejs użytkownika.
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Zasilanie (5 wersji) 
  DC 24 V
  DC 48 V
  DC 110 V
  DC 220 V
  AC 230 V

Obwody wejściowe/wyjściowe
• prąd znamionowy In 1 A lub 5 A
• prąd znamionowy I0n (6 wersji) 0,02 A
  0,05 A
  0,1A
  0,2 A 
  0,5A
  1 A
• napięciowe znamionowe U0n 100 V
• wejścia dwustanowe 16
• wyjścia dwustanowe – stykowe 6

Komunikacja
• Interfejs
  RS485
  ST  światłowód
  RJ45  ethernet
  USB – port serwisowy
• Protokoły
  MODBUS RTU/TCP
  CANBUSPPM2

Środowisko
• temperatura pracy 20°C ... +55°C
• temperatura przechowywania  30°C ... +70°C

Stopień ochrony
• od strony płyty czołowej IP65
• od strony złącz IP20 (ze złączami IP30)

Pomiary
• prądy: I1, I2, I3, I0
• napięcia: U0
• częstotliwość: f
• kąt pomiędzy sygnałami prądów i napięć

Zabezpieczenia
• prądowe: I>, I>>, I>zależne, I<
• zerowoprądowe: I0>, I0>zależne, I0>kierunkowe, Y0>
• napięciowe: U0>
• technologiczne: Tech

Praca w polu
• zasilającym
• liniowym

Typy łączników
• wyłącznik
• stycznik
• rozłącznik
• odłącznik
• rozłącznikouziemnik
• wózek
• uziemnik

Sterowanie
• lokalne/zdalne/autonomiczne: interfejs  

użytkownika, transmisja, wejścia dwustanowe
• łącznikami: otwórz, zamknij, wsuń, wysuń
• kasowanie: wyłączenie AW  TRIP,  

sygnalizacja UP  ALARM, blokada  LOCK
• wyjściami dwustanowymi i analogowymi
• polecenia użytkownika

Autotestowanie
• CBCT  Test Sterowania Wyłącznikiem
• CCT  Test Prądu Skumulowanego

Diagnostyka
• CBD  Diagnostyka Wyłącznika
• SC  Samokontrola: 
 – napięcia (zasilania, referencyjne i baterii), 
 – pamięci (programu i danych), 
 –  poprawności wewnętrznej komunikacji pomiędzy 

modułami, 
 – współczynników kalibracyjnych torów pomiarowych, 
 – nastaw urządzenia

Pozostałe funkcje
• dziennik o pojemności 500 zdarzeń
• filtracja wyświetlanych zdarzeń
• dziennik systemowy
• każde zdarzenie posiada 16 bitowy licznik
• autologowanie
• wyjścia mocowe (przekaźnikowopółprzewodnikowe)
• edycja tekstów, np.: nazw zabezpieczeń, łączników  

i diod sygnalizacyjnych
• rejestry systemowe
• rejestry stanu pracy algorytmów
• rejestry użytkownika do dowolnego przypisania 

sygnałów analogow cyfrowych
• przyspieszania lub opóźniania działania zabezpieczenia

Interfejs użytkownika
• trójjęzyczny: polski, angielski, rosyjski
• obsługa 12 użytkowników
• wyświetlacz kolorowy 320 × 240 pikseli
• 5 diod sygnalizujących: awaryjne wyłączenie, alarm, 

blokada, zasilanie, awaria urządzenia
• 6 diod do dowolnej konfiguracji
• konfiguracja wyświetlanych pomiarów i liczników 

zdarzeń
• edycja widoku pola : łączniki, symbole elektryczne,  

linie, węzły, teksty, pomiary, zegar, stany wejść  
i wyjść dwustanowych, zdarzenia, komunikaty, 
sygnalizacja stanów zadziałania
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MUPASZ 101
MUPASZ 101 jest sterownikiem polowym przeznaczonym  

do zabezpieczania pól zasilających i odpływowych w sieciach 

energetycznych niskiego i średniego napięcia. Urządzenie umożliwia pełną 

ochronę przed skutkami zwarć międzyfazowych i doziemień. Współpracuje 

z przetwornikami prądowymi typu CR/CRR (cewka Rogowskiego).

Uniwersalność i logika programowalna pozwalają na dostosowanie 

urządzenia do indywidualnych wymagań chronionego obiektu. Wszystkie 

parametry dotyczące pracy pola są dostępne poprzez złącze komunikacyjne  

i wielojęzyczny interfejs użytkownika.
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Zasilanie (5 wersji)
  DC 24 V
  DC 48 V
  DC 110 V 
  DC 220 V
  AC 230 V

Obwody wejściowe/wyjściowe
• prądowe fazowe CR/CRR
• prąd znamionowy I0n (6 wersji) 0,02 A
  0,05 A
  0,1 A
  0,2 A
  0,5 A
  1 A
• wejścia dwustanowe 16
• wyjścia dwustanowe – stykowe 6

Komunikacja
• interfejs RS485/422
  ST  światłowód
  RJ45  ethernet
  USB – port serwisowy
• protokoły MODBUS RTU/TCP
  CANBUSPPM2

Środowisko
• temperatura pracy  20°C ... +55°C
• temperatura przechowywania 30°C ... +70°C

Stopień ochrony
• od strony płyty czołowej IP65
• od strony złącz IP20 (ze złączami IP30)

Pomiary
• prądy: I1, I2, I3, I0
• częstotliwość: f 

Zabezpieczenia 
• prądowe: I>, I>>, I >>>, I>zależne, I2f> 
• zerowoprądowe: I0>, I0>zależne
• technologiczne: Tech

Praca w polu 
• zasilającym
• łącznika szyn
• liniowym

Typy łączników
• wyłącznik
• stycznik
• rozłącznik
• odłącznik 
• rozłącznikouziemnik 
• wózek
• uziemnik

Sterowanie
• lokalne/zdalne/autonomiczne: interfejs użytkownika, 

transmisja, wejścia dwustanowe
• łącznikami: otwórz, zamknij, wsuń, wysuń
• kasowanie: wyłączenie AW – TRIP,   

sygnalizacja UP – ALARM, blokada – LOCK
• wyjściami dwustanowymi i analogowymi

Autotestowanie
• CBCT –Test Sterowania Wyłącznikiem
• CCT –Test Prądu Skumulowanego

Diagnostyka
• CBD  Diagnostyka Wyłącznika
• SC  Samokontrola: 
 – napięcia (zasilania, referencyjne i baterii), 
 – pamięci (programu i danych), 
 –  poprawności wewnętrznej komunikacji pomiędzy 

modułami, 
 – współczynników kalibracyjnych torów pomiarowych, 
 – nastaw urządzenia

Pozostałe funkcje
• dziennik o pojemności 500 zdarzeń
• filtracja wyświetlanych zdarzeń
• dziennik systemowy
• każde zdarzenie posiada
• 16 bitowy licznik
• samokontrola
• autologowanie
• wyjścia mocowe (przekaźnikowopółprzewodnikowe)
• edycja tekstów, np.: nazw zabezpieczeń, łączników  

i diod sygnalizacyjnych 
• rejestry systemowe 
• rejestry stanu pracy algorytmów
• rejestry użytkownika do dowolnego przypisania 

sygnałów analogowocyfrowych
• przyspieszanie lub opóźnianie działania zabezpieczenia

Interfejs użytkownika
• trójjęzyczny: polski, angielski, rosyjski, 

opcja: czeski
• obsługa 12 użytkowników
• wyświetlacz kolorowy 320 × 240 pikseli 
• 5 diod sygnalizujących: awaryjne wyłączenie, alarm, 

blokada, zasilanie, awaria urządzenia
• 6 diod do dowolnej konfiguracji
• konfiguracja wyświetlanych pomiarów i liczników 

zdarzeń
• edycja widoku pola: łączniki, symbole elektryczne,  

linie, węzły, teksty, pomiary, zegar, stany wejść  
i wyjść dwustanowych, zdarzenia, komunikaty, 
sygnalizacja stanów zadziałania 
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MIZAS 514
MIZAS 514 jest sterownikiem polowym przeznaczonym do pracy  

w charakterze wielofunkcyjnego urządzenia zabezpieczającego różnego 

rodzaju typu maszyn elektrycznych w sieciach energetycznych niskiego 

i średniego napięcia np.: silników asynchronicznych i synchronicznych, 

transformatorów, linii kablowych oraz baterii kondensatorów. Urządzenie 

umożliwia pełną ochronę przed skutkami: zwarć międzyfazowych, 

doziemień, wzrostu i spadku napięcia, zmian częstotliwości, nadmiernego 

wzrostu temperatury łożysk w silnikach. Obwody pomiarowe pozwalają 

na bezpośrednie podłączenie  do sieci zasilającej do 500V bez stosowania 

zewnętrznych przekładników prądowych i napięciowych. Wyróżnia się 

zaimplementowaną specjalizowaną Automatyką Załączania Pomp (AZP) stosowaną 

w systemie odwadniania kopalni odkrywkowej. Uniwersalność i logika programowalna 

pozwalają na dostosowanie urządzenia do indywidualnych wymagań chronionego obiektu. 

ITR Energetyka | Katalog 201816



Zasilanie (3 wersje)
  DC 19 ... 50 V 
  AC 77 ... 264 V
  AC/DC 88 ... 264 V 

Obwody wejściowe/wyjściowe
• prądowe  zakres 0.1 ... 80 A
• prąd znamionowy I0n 0,2 A
• napięciowe znamionowe Un 
 – z zewnętrznym przekładnikiem 100 V
 – bez zewnętrznego przekładnika 100 ... 500 V
• napięciowe znamionowe U0n  100 V
• wejścia temperaturowe PT100  2
• wejścia 4…20 mA 2
• wejścia dwustanowe  14
• wyjścia dwustanowe – stykowe  6

Komunikacja
• interfejs RS485/422
  ST – światłowód
  USB – port serwisowy
• protokoły MODBUS RTU

Środowisko
• temperatura pracy 20°C ... +55°C
• temperatura przechowywania 30°C ... +70°C

Stopień ochrony
• od strony płyty czołowej IP65
• od strony złącz IP20 (ze złączami IP30)

Pomiary
• prądy: I1, I2, I3, I0
• napięcia: U1, U2, U3, U0
• częstotliwość: f
• temperatura: Θm (model cieplny), PT100
• technologiczne: 4 ... 20 mA
• energia: EC+, EB+, EC, EB

Zabezpieczenia 
• prądowe: I>, I>>, I>zależne, I<
• zerowoprądowe: I0>, I0>zależne, Y0>
• napięciowe: U<, U>, U2 >, U0>
• częstotliwościowe: f>, f<
• silnikowe: ItR>, ItA>, ItU>, NfR>, U123, Θm >, cos φ<
• technologiczne: Tech
• temperaturowe: Temp
• specjalne: Zegar sterujący

Automatyki
• LRW – lokalna rezerwa wyłącznikowa
• AZP  automatyka załączania pomp
• OPZ  opóźnienie ponownego załączania

Praca w polu 
• pomiarowym
• zasilającym 
• łącznika szyn
• liniowym
• silnikowym
• transformatorowym
• generatorowym

Typy łączników
• wyłącznik
• stycznik
• odłącznik 
• wózek

Sterowanie
• lokalne/zdalne/autonomiczne: interfejs użytkownika, 

transmisja, wejścia dwustanowe
• łącznikami: otwórz, zamknij, wsuń, wysuń
• kasowanie: wyłączenie AW  TRIP,  

sygnalizacja UP  ALARM, blokada  LOCK
• wyjściami dwustanowymi i analogowymi
• tygodniowy zegar sterujący

Diagnostyka
• CBD  Diagnostyka Wyłącznika
• SC  Samokontrola: 
 – napięcia (zasilania, referencyjne i baterii), 
 – pamięci (programu i danych), 
 –  poprawności wewnętrznej komunikacji pomiędzy 

modułami, 
 – współczynników kalibracyjnych torów pomiarowych, 
 – nastaw urządzenia

Pozostałe funkcje
• dziennik o pojemności 1000 zdarzeń 
• dziennik systemowy
• każde zdarzenie posiada 16 bitowy licznik
• autologowanie
• edycja tekstów, np.: nazw zabezpieczeń, łączników 
• rejestry systemowe 
• rejestry stanu pracy algorytmów
• rejestry użytkownika do dowolnego przypisania 

sygnałów analogowocyfrowych
• przyspieszanie lub opóźnianie działania  

zabezpieczenia

Interfejs użytkownika
• trójjęzyczny: polski, angielski, rosyjski
• obsługa 12 użytkowników
• wyświetlacz graficzny OLED
• 5 diod sygnalizujących: awaryjne wyłączenie, alarm, 

blokada, zasilanie, awaria urządzenia
• konfiguracja wyświetlanych pomiarów i liczników 

zdarzeń
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MUPASZ 200G
MUPASZ 200G jest wielofunkcyjnym sterownikiem polowym  

z obwodami iskrobezpiecznymi I (M1) [Ex ia], przeznaczonym  

do zastosowania w kompaktowych stacjach rozdzielczych  

lub transformatorowych pracujących w wyrobiskach zakładów  

górniczych. Najistotniejszą cechą funkcjonalną urządzenia jest  

realizacja zabezpieczeń upływnościowych: centralnych i blokujących  

przy jednoczesnym zapewnieniu kontroli ciągłości uziemienia.

MUPASZ 200G integruje funkcje pomiaru, sterowania i zabezpieczeń 

przeciążeniowych, zwarciowych, od asymetrii prądu obciążenia  

oraz od wzrostu temperatury. Wykonany jest w obudowie kasetowej  

ułatwiającej montaż i okresowe przeglądy.
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Zasilanie
• napięcie: AC 24 V
  AC 42 V

Obwody wejściowe/wyjściowe
• prądowe fazowe  0,9 ÷ 50 mV/A
• kontroli ciągłości uziemienia 2 „ia”
• sterowania iskrobezpiecznego

rezystancja szeregowa 0 ÷ 1500 Ω
rezystancja równoległa 0 ÷ 2500 Ω
rezystancja doziemna  0 ÷ 3000 Ω  
(sterowanie iskrobezpieczne)

• wejście pomiaru rezystancji/temperatury 3 „ia”
• zakres pomiarowy 1 ÷ 200,0 kΩ
• wejścia dwustanowe 8 
• wyjścia dwustanowe – stykowe  9
 w tym 3 „ia”

Komunikacja
• interfejs RS485
• protokoły MODBUS RTU

Środowisko:
• temperatura pracy 20° C…+65° C
• temperatura przechowywania 30° C…+70° C

Obudowa
• kasetowa 3 HE 28 TE 

Pomiary
• prądy: I1, I2, I3
• częstotliwość: f
• kontrola ciągłości uziemienia: Rcu s, Rcu r
• obwodu sterowania iskrobezpiecznego: Rsi s, Rsi r,  

Rsi d, SI
• iskrobezpieczny pomiar rezystancji/temperatury: Rt(1), 

Rt(2), Rt(3)
• diagnostyczne: Tp (czas pracy pola), ∑ I (prąd 

skumulowany)
• liczniki: otwarć operacyjnych i awaryjnych
• pomiary wraz z wartościami skompensowanymi

Zabezpieczenia 
• prądowe: I>, I>>, I>zależne
• silnikowe: ItA>, I<
• upływnościowe centralne i/lub blokujące, 

rezystancyjne/temperaturowe: Temp/Rez.
• kontrola ciągłości uziemienia
• sterowanie iskrobezpieczne
• technologiczne: Tech
• specjalne: ∑ I>

Praca w polu
• pomiarowym
• zasilającym
• transformatorowym
• liniowym
• silnikowym

Typy łączników
• stycznik

Sterowanie
• lokalne/zdalne: interfejs użytkownika, transmisja, 

obwody iskrobezpieczne „ia”
• łącznikami: otwórz, zamknij
• kasowanie: sygnalizacji, blokad
• wejściami dwustanowymi
• wyjściami dwustanowymi

Diagnostyka
• CBD – Diagnostyka Wyłącznika
• SC  Samokontrola: 
 – napięcia (zasilania, referencyjne i baterii), 
 – pamięci (programu i danych), 
 –  poprawności wewnętrznej komunikacji pomiędzy 

modułami, 
 – współczynników kalibracyjnych torów pomiarowych, 
 – nastaw urządzenia

Autotestowanie
• ISCT  Test Obwodów Sterowania Iskrobezpiecznego
• ECT  Test Obwodów Ciągłości Uziemienia
• CCT  Test Prądu Skumulowanego

Pozostałe funkcje
• 4 zestawy nastaw
• dziennik o pojemności 500 zdarzeń 
• filtracja wyświetlanych zdarzeń
• każde zdarzenie posiada 16 bitowy licznik 
• autologowanie
• edycja tekstów, np.: nazw zabezpieczeń, łączników  

i diod sygnalizacyjnych
• rejestry systemowe
• rejestry stanu pracy algorytmów
• rejestry użytkownika do 
• dowolnego przypisania sygnałów analogowo

cyfrowych 
• opóźnianie działania zabezpieczeń

 Interfejs użytkownika
• trójjęzyczny: polski, angielski, rosyjski
• obsługa 12 użytkowników
• wyświetlacz kolorowy 320 × 240 pikseli
• 10 diod sygnalizujących, np.: zasilanie modułów 

urządzenia, blokada, stan łącznika, stan algorytmów
• 3 diody trójkolorowe do dowolnej konfiguracji
• konfiguracja wyświetlanych pomiarów i liczników 

zdarzeń
• edycja widoku pola: łączniki, symbole elektryczne, 

linie, węzły, teksty, pomiary, zegar, stany wejść  
i wyjść dwustanowych, zdarzenia, komunikaty, 
sygnalizacja stanów zadziałania
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MUPASZ 710 SZR
MUPASZ 710 SZR pełni rolę automatu samoczynnego załączania rezerwy 

(SZR) z możliwością załączenia funkcji samopowrotu (SP) oraz planowego 

przełączania zasilania (PPZ). Automat może pracować zarówno w układzie 

z rezerwą jawną jak i ukrytą. Umożliwia przełączenia na rezerwę:  

w cyklu wolnym pełnym, w cyklu wolnym skróconym, w cyklu z kontrolą 

synchronizmu równoczesnym lub bezprzerwowym oraz  opcjonalnie   

w cyklu wolnym z przerwą po nieudanym synchronicznym przełączeniu.
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Zasilanie (2 wersje)
  DC 19 ... 50 V 
  AC/DC 88 ... 264 V

Obwody wejściowe/wyjściowe (50/60 Hz)
• Zakres pomiaru częstotliwości 45 Hz ... 65 Hz
• Napięcie znamionowe 

Un 100/√3 V lub 110/√3 V
Izolatory reaktancyjne 100 ... 150 pF

• Prąd znamionowy 
In 5 A
Przetwornik prądowy CR/ CRR

• Wejścia dwustanowe 24 
• Wyjścia dwustanowe 16 

Komunikacja
• interfejs RS 485/422
  ST światłowód
  RJ45 ethernet
  USBport serwisowy
• protokoły MODBUS RTU/TCP
  IEC 608705103
  IEC 61850
  CANBUSPPM2

Środowisko
• Temperatura pracy  20˚C ... +55˚C
• Temperatura przechowywania 30˚C ... +70˚C

Stopień ochrony
• Od strony płyty czołowej IP 67
• Od strony złącz IP20 (ze złączami IP30)

Pomiary
• Napięcia: przekładniki napięciowe lub izolatory 

reaktancyjne: U1, U2, U3, U12, U32, U13, 2. U1, 2. U2,  
2. U3, 2. U12, 2. U32, 2. U13

• Prądy: przekładniki prądowe lub przetworniki 
Rogowskiego:  I1, I2, I3, 2. I1, 2. I2, 2. I3

• Częstotliwość: f, 2. f

Algorytmy
• WYŁĄCZNIK kontrola stanu wyłącznika
• I>  nadprądowe dla 1 toru (blokada SZR)
• I>  nadprądowe dla 2 toru (blokada SZR) 
• SZR – samoczynne załączenie rezerwy
• Tech zabezpieczenia technologiczne 
• CLOCK zegar sterujący
• INTERLOCK, ALARM, TRIP – blokady, alarmy, wyłączenia

Funkcje SZR
• praca w układzie rezerwy jawnej
• praca w układzie rezerwy ukrytej
• obsługa do 5 wyłączników (układ H)
• kontrola napięcia szczątkowego
• kontrola synchronizmu
• możliwość pobudzenia od częstotliwości f<
• funkcja samopowrotu: przełączenie z przerwą, 

przełączenie bez przerwy
• planowe przełączanie zasilań PPZ

Diagnostyka
• SC  Samokontrola: 
 – napięcia (zasilania, referencyjne i baterii), 
 – pamięci (programu i danych), 
 –  poprawności wewnętrznej komunikacji pomiędzy 

modułami, 
 – współczynników kalibracyjnych torów pomiarowych, 
 – nastaw urządzenia

Interfejs użytkownika
• trójjęzyczny: polski, angielski,rosyjski
• obsługa 12 użytkowników
• wyświetlacz kolorowy 320 × 240
• 4 diody predefiniowane: lokalne, zdalne, zasilanie, 

awaria urządzenia 
• 19 diod trójkolorowych do dowolnej konfiguracji,  

w tym F1, F2, F3 
• konfiguracja wyświetlanych pomiarów i liczników 

zdarzeń
• edycja widoku pola  dostępnych ponad 120 

elementów synoptyki: łączniki, symbole elektryczne, 
linie, węzły, teksty, pomiary, zegar, stany wejść i wyjść 
dwustanowych, zdarzenia, komunikaty, sygnalizacja 
stanów 

Pozostałe funkcje
• 4 zestawy nastaw
• dziennik o pojemności 1000 zdarzeń
• filtracja wyświetlanych zdarzeń
• dziennik systemowy
• każde zdefiniowane zdarzenie posiada 16 bitowy licznik
• autologowanie
• edycja tekstów, np.: nazw zabezpieczeń, łączników  

i diod sygnalizacyjnych
• rejestry stanu pracy algorytmów
• rejestry użytkownika do dowolnego przypisania 

sygnałów analogowocyfrowych

ITR Energetyka | Katalog 2018 21



Autonomiczne zabezpieczenie 
zwarciowe AZZ

Autonomiczne zabezpieczenie zwarciowe AZZ 4.xx przeznaczone jest 

ochrony linii SN od skutków zwarć i przeciążeń. Urządzenie  

charakteryzuje się niskim poborem mocy i jest  zasilane z prądu  

roboczego z przekładników prądowych. Współpracuje  

z niskoenergetyczną cewką wybijakową wyłącznika.

Urządzenie dostępne jest w wersji podstawowej, jako AZZ 4.02,  

bądź w wersji rozszerzonej o port transmisyjny RS485 oraz  

wyświetlacz do podglądu wartości mierzonych  prądów, jako AZZ 4.03.

ITR Energetyka | Katalog 201822



Zasilanie
• prąd dla prawidłowej pracy urządzenia min. 0,075 A

Obwody wejściowe 
• prądy fazowe In z przekładników prądowych
  W2: SVA100 16–56 A
  W3: SVA100 32–112 A
  W4: SVA100 64–224 A
  W5: SVA100 128–448 A
  W6: SVA100 256–896 A
• prąd znamionowy I0n 0,05 A
• napięcie wyzwalania zewnętrznego  AC 110 ... 230 V

Obwody wyjściowe
• napięcie wyzwalacza magnetycznego DC 24 V
• sygnalizacja zadziałania DC 24 V

Komunikacja (dotyczy AZZ 4.03)
  RS 485

Obudowa
• małe gabaryty 170 / 120 / 48 mm

Środowisko
• temperatura pracy 20°C ... +55°C
• temperatura przechowywania 35˚C ... +70˚C

Stopień ochrony
• od strony płyty czołowej IP60
• od strony złącz IP20 (ze złączami IP30)

Pomiary
• prądy: I1, I2, I3, I0

Zabezpieczenia 
• prądowe:  I>zależne, I>>
• zerowoprądowe: I0>

Praca w polu 
• liniowym

Typy łączników
• wyłącznik

Sterowanie
• wyłącznikiem poprzez wejście dwustanowe

Autotestowanie
• PAT – Test zabezpieczeń i automatyk

Diagnostyka
• SC  Samokontrola: 
 – napięcia (zasilania, referencyjne i baterii), 
 – pamięci (programu i danych), 
 –  poprawności wewnętrznej komunikacji pomiędzy 

modułami, 
 – współczynników kalibracyjnych torów pomiarowych, 
 – nastaw urządzenia

Interfejs użytkownika
• przełączniki nastawne typu DIP lub HEX
• złącze testowe do sprawdzenia poprawności działania 
• zabezpieczeń: I>zależne, I>> oraz Io>
• 3 diody sygnalizacyjne: POWER ,TRIP, COM
• w wersji AZZ 4.03  wyświetlacz OLED 
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Sterowniki modułowe SEM i SEM 2

System SEM jest to rodzina modułowych sterowników  

Smart Grid opracowana na potrzeby inteligentnych sieci 

elektroenergetycznych. Został zaprojektowany tak, aby spełnić  

rosnące wymagania dotyczące wymiarów, poboru energii,  

funkcjonalności, skalowalności oraz możliwości  

komunikacyjnych sterowników. Proponowane rozwiązanie  

wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników i dzięki  

szerokiej gamie modułów rozszerzeń pozwala na dostosowanie  

układu do wymagań obiektu elektroenergetycznego.

Głównym elementem sterownika SMART GRID jest moduł 
SEM Cxx. Integruje on w sobie funkcje m.in. sterownika 
polowego, sterownika programowalnego, koncentratora 
danych oraz modemu GSM.

Obwody prądów fazowych
• prąd znamionowy In 5 A
• przetworniki prądowe CR / CRR

Obwody prądu ziemnozwarciowego
• prąd znamionowy I0n 1 A

Obwody napięciowe  
• napięcie znamionowe Un 100/√3 V 
  400/√3 V
• sensory  2√3
  3√3 
• napięcie znamionowe U0n 100 V
  400 V

Wejścia binarne   
• napięcie znamionowe 12-30 V DC

Wyjścia binarne
• znamionowy prąd obciążenia 6 A/ 24 V DC

Zasilanie
• napięcie znamionowe 24 V DC
• napięcie dopuszczalne  18 V ... 30 V DC

Środowisko
• temperatura pracy  - 40 °C ... +65 °C
• temperatura przechowywania  - 55 °C ... +70 °C

Komunikacja
• interfejs RS 422/485
  USB
  RJ45 - Ethernet
  GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+
• protokoły DNP 3.0
  IEC 60870-5-104
  MODBUS TCP / RTU
  PPP – do współpracy z modemem TETRA

Bezpieczeństwo
• Dane przechowywane  szyfrowanie
• Transmisja  szyfrowanie, uwierzytelnianie,  

 tunelowanie
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Sterownik modułowy 
  do szafek AMI/SG SEM2

Sterownik SEM 2 został zaprojekowany specjalnie pod kątem budowy

inteligentnych szafek AMI/SG. Modułowa budowa w postaci kart

rozszerzeń pozwala na dowolną konfigurację i rozbudowę sterownika

w miarę potrzeb i rozwoju technologii związanych ze Smart Grid.

Sterownik składa się z modułów: Pxx – moduł zasilacza, Cxx – moduł

centralnego (obsługa komunikacji i logiki), Axx – moduł wejść

i wyjść analogowych, Bxx – moduł wejść i wyjść binarnych.

Liczba wejść napięciowych
• (w tym z dzielników rezystancyjnych) 16

Liczba wejść analogowych
• PT100; 20mA; +/–10V 16

Liczba wejść binarnych
  do 60

Liczba wyjść binarnych
  do 60

Komunikacja
• interfejs RS-485/RS-232, Ethernet
• protokoły Modbus, DNP 3.0,
  IEC-104, CAN-BUS

Środowisko
• temperatura pracy –25 ... +40°C

Obudowa
• Wymiary 118 x 160 x 94 mm

Stopień ochrony
  40 IP

Zasilanie
  DC 17 ... 28 V

Podstawowymi modułami w każdej wersji sterownika są 
moduły Pxx oraz Cxx. Pozostałe występują w dowolnej 
konfiguracji. Obudowa występuje w wersjach mogących 
pomieścić 5 lub 10 kart. Szybkość wymiany modułów 
i automatyczna rekonfiguracja skraca czas naprawy 
uszkodzonego sterownika do minimum, a co za tym  
i dzie efektywnie skraca czas trwania awarii. Architektura 
sterownika została tak zaprojektowana, aby umożliwić 
elastyczny rozwój sterownika. Nowe wymagania nie 
oznaczają wymiany sterownika na stacji, a jedynie 
dodania, zmiany karty i aktualizacji oprogramowania. 
Pozwala to już dziś na zapewnienie interoperacyjności  
z powstającymi sieciami Sart Grid.

Liczba wejść prądowych
• (w tym z przetworników prądowych  

typu CR/CRR) 16
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Moduły centralne SEM Cxx

SEM Cxx  jest centralnym elementem systemu sterownika  

Smart Grid SEM. Moduł komunikuje się z systemem nadrzędnym  

z wykorzystaniem łączy GSM, Ethernet i RS 232/422/485.  

Moduł pełni funkcję koncentratora danych ze wszystkich elementów 

systemu SEM, z którymi połączony jest za pomocą magistrali SEM.  

Pozwala na zdalną konfigurację modułów oraz wymianę  

oprogramowania, rejestrację zdarzeń  w dzienniku.

Protokoły:  
• DNP 3.0, 
• IEC 60870-5-104, 
• MODBUS-TCP, 
• MODBUS RTU, 
• PPP – do współpracy z modemem TETRA, 
• SNMP

SEM C11
• 4 porty RS 422/485
• 2 porty Ethernet
• 1 port USB

SEM C12
• 1 port RS 232
• 3 porty RS 422/485
• 2 porty Ethernet
• 1 port USB
• modem GSM

SEM C13
• 1 port RS 422/485
• 1 port Ethernet
• 1 port USB
•  modem GSM

SEM C14
• 1 port RS 422/485
• 1 port Ethernet
• 1 port USB

26 ITR Energetyka | Katalog 2018 | sterowniki modułowe



Moduły do pomiaru prądów  
SEM Axx

SEM Axx pozwala na rozbudowę systemu SEM o obwody  

do pomiaru prądów fazowych z przetworników prądowych.  

Moduł  może być wykorzystywany do zbierania dużej liczby pomiarów 

i przesyłania ich do systemu SCADA. Możliwa jest również kontrola 

obciążenia żył kabla w przypadku, gdy połączenia,  

ze względu na duże moce,  realizowane są kablami wielożyłowymi.  

Analiza pomiarów dokonywana jest przez sterownik główny SEM Cxx.

 

SEM A41 - 12 obwodów prądów fazowych z przetworników prądowych
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Moduły wejść i wyjść 
 binarnych SEM Bxx

SEM Bxx rozszerza system o wejścia oraz wyjścia binarne, ich stan 

obrazowany jest za pomocą diod umieszczonych na płycie czołowej. 

Odczyt oraz analiza stanów wejść i wyjść realizowana jest za pomocą 

modułu sterownika głównego SEM Cxx.

SEM B24
• 32 wejścia binarne

SEM B21 
• 8 wejść i 8 wyjść  

binarnych

SEM B22
• 16 wejść i 16 wyjść 

binarnych

SEM B23
• 16 wejść binarnych
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Moduły pomiaru prądów i napięć 
oraz wejść i wyjść SEM Exx

SEM Exx  pozwala na rozbudowę systemu SEM o wejścia,  

wyjścia binarne oraz obwody do pomiaru prądów fazowych  

z przetworników prądowych i obwody do pomiaru napięć  

z przetworników napięciowych. Stan wejść, wyjść i przekroczenie wartości 

progowych prądów oraz napięć obrazowane jest  

za pomocą diod umieszczonych na płycie czołowej. Odczyt  

oraz analiza stanów wejść i wyjść oraz analiza przekroczenia  

realizowana jest za pomocą modułu sterownika głównego SEM Cxx.

SEM E35
• 3 obwody obwody  

napięć fazowych
• 1 obwód napięcia Uo
• 3 obwody prądów  

fazowych z  przetworników 
prądowych

• 1 obwód prądu Io
• 8 wejść binarnych
• 8 wyjść binarnych

SEM E36
• 6 obwodów napięć fazowych
• 2 obwody napięcia Uo
• 3 obwody prądów fazowych  

z przetworników prądowych
• 2 obwody prądu Io

SEM E31
• 3 obwody prądów  

fazowych z przetworników 
prądowych

• 1 obwód prądu Io
• 8 wejść binarnych
• 4 wyjścia binarne

SEM E32 / E33
• 6 obwodów prądów 

fazowych z przetworników 
prądowych

• 2 obwody prądu Io
• 16 wejść binarnych
• 8 wyjść binarnych

SEM E34
• 3 obwody prądów  

fazowych z  przetworników 
prądowych

• 1 obwód prądu Io
• 3 obwody obwody napięć 

fazowych
• 1 obwód napięcia Uo
• 16 wejść binarnych
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Moduły do pomiaru temperatury  
za pomocą sensorów  
bezpotencjałowych  

i pirometrycznych SEM Txx

SEM Txx służy do akwizycji danych pomiarowych z rozproszonych  

w rozdzielnicy/stacji czujników temperatury typu: AS T-01, AS T-02,  

AS T-03, AS T-04. Na płycie czołowej modułu znajdują się diody  

LED służące do optycznej sygnalizacji obecności sensorów, a także 

przekroczenia nastawianego progu mierzonej temperatury.  

Moduły mogą pracować autonomicznie lub współpracować z modułami  

SEM Cxx, gdzie przesyłane informacje są gromadzone i wykorzystywane  

w logice działania systemu. Można je także bezpośrednio połączyć z panelem  

HMI PANx, tworząc w ten sposób  mikrosystem pomiaru temperatury.

SEM T51
• 6 wejść optycznych (dla AS T-01 lub AS T-02)
• 2 wejścia cyfrowe (dla AS T-03 lub AS T-04)

SEM T52
• 12 wejść optycznych (dla AS T-01 lub AS T-02)
• 4 wejścia cyfrowe (dla AS T-03 lub AS T-04)
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Panele HMI
Panele HMI typu PAN1, PAN3, PAN7 przeznaczone są do tworzenia 

wizualizacji stanu pracy urządzeń takich jak: sterowniki modułowe SEM, 

sterowniki polowe typu MUPASZ/MIZAS. Uniwersalność rozwiązania 

pozwala na łączenie dowolnej liczby oraz typów paneli. Łączność  

z panelami odbywa się przy wykorzystaniu łącz komunikacyjnych typu:  

Ethernet, RS422/488 oraz WiFi.

Do rozwiązań, gdzie występują ograniczenia wymiarów i masy dedykowany jest 

panel typu PAN1 lub PAN3 charakteryzujący się kompaktową i zwartą budową.

Do rozwiązań, gdzie kluczowym aspektem jest uniwersalność i skalowalność 

oraz możliwość przyszłej rozbudowy dedykowany jest panel typu PAN7.  

Może być wyposażony w 4 moduły rozszerzeń. Pełni jednocześnie funkcje:

• koncentratora danych z wielu urządzeń oraz sieci;

• koordynatora liczników energii;

• panelu operatorskiego HMI;

• sterownika programowalnego PLC.
PAN1 PAN3 PAN7

Diody sygnalizacyjne
Przyciski

Wyświetlacz
PLC

Karty rozszerzeń
Ethernet/GSM

Serwer http
ePaszport
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Zasilacze UPS i PS
UPS buforowe zasilacze 24 V DC umożliwiają podtrzymanie pracy 

sterownika modułowego Smart Grid wraz z modułami dodatkowymi 

oraz napędami łączników.  Dzięki komunikacji z modułem głównym 

sterownika SEM Cxx możliwe jest: zdalne wyłączenie napięcia 24 V DC,  

sygnalizacja braku napięcia zasilania 230 V AC i sygnalizacja  

niskiego stanu naładowania  akumulatora. Dodatkowo możliwe  

jest zdalne kontrolowanie  temperatury pracy układu  

poprzez sterowanie układem ogrzewania i chłodzenia szafki.

PS to zewnętrzne zasilacze 24 V DC, charakteryzujące się szerokim 

zakresem napięć wejściowych oraz temperatury otoczenia.

Typ modułu PS 24-1 UPS 24-2
Moc wyjściowa 0,84 W 300 W
Zasilanie 38 ... 260 V AC 85 ... 264 V AC
Sprawność 80% 90%
Komunikacja brak RS 485 (MODBUS)
Wyjścia cyfrowe brak 4
Wejścia cyfrowe brak 1
Pomiar temperatury brak 1
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Przełącznik zasilań SPS
Przełącznik zasilań 24 V DC dla systemu SEM, przekierowuje na wyjście 

Out zasilanie, pochodzące z wejścia In1, lub In2. Napięcie na wyjściu OUT 

pochodzi z wejścia In2 w przypadku gdy brak jest napięcia na wejściu In1. 

W przypadku gdy obecne są napięcia na obydwu wejściach lub tylko  

na wejściu In1, zasilanie OUT pochodzi z wejścia In1.  

Ważną cechą urządzenia jest zachowanie separacji  

galwanicznej pomiędzy obwodami zasilań.

Napięcie znamionowe toru głównego In1 DC 24 V
Napięcie znamionowe toru rezerwowego In2 DC 24 V
Znamionowy prąd obciążenia toru głównego In1 16 A/DC 24 V 
 30 A/DC 24 V (przez 1 minutę)
Znamionowy prąd obciążenia toru rezerwowego In2 0,3 A/DC 24 V 
Znamionowy prąd wyjścia potwierdzającego In1_Ok 0,02 A/DC 24 V
Temperatura pracy -25˚C ... +55˚C
Stopień ochrony  IP 40IP 40
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Sterowniki aparatury łączeniowej
SEM SC i SEM SB

SEM SC  jest przeznaczony do monitorowania, sterowania  

i diagnostyki różnego typu aparatów łączeniowych. Logika działania 

urządzenia tworzona jest w oparciu o aplikację ELF2, dzięki czemu 

pozwala zaprojektować algorytm sterowania dowolnym typem aparatu 

łączeniowego. Sterowanie napędem może być realizowane poprzez wyjście 

(MC - Motor Control) z odwracaną polaryzacją o obciążalności do 30 A.

SEM SB  jest modułem rozszerzeń sterownika SC. Pełni rolę konwertera  

RS-485 na sygnały binarne, zapewniając interfejs do wymiany informacji  

pomiędzy modułem SEM SC, a sterownikiem telemechaniki.

Parametry i funkcjonalność urządzenia SEM SC11:
• 14 wejść binarnych,
• 2 wyjścia binarne tranzystorowe DC 24 V,
•  dwa wzmocnione wyjścia do bezpośredniego sterowania łącznikami,
• jedno wyjście o zmiennej polaryzacji do bezpośredniego sterowania 

napędem aparatu łączeniowego (prąd sterujący do 30 A),
• pomiar prądu sterowania napędem,
• pomiar napięcia zasilającego, 
•  logika programowalna, w tym algorytmy do monitoringu i sterowania 

aparatem łączeniowym,
• profil testowy do diagnostyki poprawności działania urządzenia,
•  algorytm powrotu do stanu bezpiecznego po nieudanej operacji 

łączeniowej,
• rejestrator operacji łączeniowych o czasie rejestracji 20s.

Parametry i funkcjonalność urządzenia SEM SB11:
• 2 wejścia binarne przeznaczone na potrzeby sterowania aparatami 

łączeniowymi z telemechaniki (zdalnie),
• 10 wyjść binarnych tranzystorowych DC 24 V przeznaczonych  

do przekazywania stanów pracy aparatów łączeniowych do telemechaniki,
• łącze RS-485 do komunikacji ze modułem SEM SC11.

Akcesoria:
• PAN 1 - Panel operatorski z diodami
• PAN 3 - Panel operatorski z wyświetlaczem
• SPS 24 - 1 - Przełacznik zasilań
• AK 1 - Konwerter USB-RS485
• TS 11 - Mobilne stanowisko do testowania
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Właściwości:
• automatyczne testowanie jednostki centralnej SEM SC11, modułu 

rozszerzeń SEM SB11, paneli PAN1 oraz PAN3,
• test aparatu łączeniowego,
• generacja raportów,
• rejestracja przebiegu prądu pobieranego przez aparat łączeniowy 

wraz z wizualizacją stanów wejść/wyjść,
• możliwość reprogramowania sterowników,
• możliwość personalizacji raportu po włożeniu klucza sprzętowego 

WAD_7876, 

Symulator SEM TS

Mobilne stanowisko do testowania SEM TS służy do prowadzenia prac 

uruchomieniowych, testowych i diagnostycznych w stacji  

z zainstalowanym sterownikiem SC11. Jego podstawową cechą  

jest możliwość sprawnego przeprowadzenia testów aparatury łączeniowej 

i wygenerowania raportu z automatyczną jego parametryzacją.  

Zarówno podczas procesu produkcyjnego jak i przeglądów na obiekcie.

• możliwość zapisu raportu na nośniku USB - jeżeli test wykonywany 
jest ze spersonalizowanym kluczem, raporty trafiają do katalogu 
oznaczonego ID klucza,

• możliwość podglądu stanów wejść wyjść, przebiegów, raportów, itp. 
na wyświetlaczu,

• szybkie przerwanie testu za pomocą przycisku,
• za pomocą oprogramowania narzędziowego ELF istnieje możliwość 

dostosowania sekwencji testowej.
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Sterowniki modułowe SEM, dzięki szerokiej gamie modułów  

rozszerzeń mogą być wykorzystywane do tworzenia różnego rodzaju 

bezobsługowych oraz w pełni skalowalnych systemów, np. pomiaru  

temperatury czy zarządzania stacją elektroenergetyczną. Dzięki  

współpracy z oprogramowaniem narzędziowym ELF systemy mogą 

realizować dowolnie zaprojektowaną logikę działania.  Moduł  

centralny SEM Cxx najczęściej pełni funkcje sterownika systemu,  

bramy komunikacyjnej z systemami nadzoru oraz jednostki bazowej  

dla lokalnych paneli HMI. Każdy z systemów może być wyposażony   

w łącza: GSM, ETHERNET, WiFi, RS-232, RS-485/422, USB,CANBUS,  

dzięki czemu można je integrować z innymi systemami, np.: SCADA,  

EMS lub GIS. Za pośrednictwem paneli typu PAN można monitorować 

pracę wszystkich elementów systemu, edytować ich konfigurację  

i zmieniać zaprojektowane przez użytkownika logiki - profile pracy.

System GIT (Growth Inspection of Temperature) został zaprojektowany  

z myślą o aktywnym bezpotencjałowym pomiarze przyrostów  

temperatury rozproszonych w stacji elektroenergetycznej obiektów  

i służy do pomiaru temperatury w szczególności na:

• mostach, szynach, szynoprzewodach, kablach oraz w miejscach  

ich połączeń,przepustach, izolatorach i stykach aparatury łączeniowej,

• dowolnych statycznych i ruchomych elementach mechanicznych,

• odbiornikach i generatorach energii elektrycznej.

System GIT odczytuje bezpotencjałowo zmierzone wartości 

temperatur gwarantując tym samym pełną odporność na zakłócenia 

elektromagnetyczne. Może pracować autonomicznie i realizować  

pomiar temperatur przy braku zasilania rozdzielnicy. 

System SSC przeznaczony jest do zarządzania inteligentnymi stacjami 

elektroenergetycznymi, będącymi elementami sieci Smart Grid  

z uwzględnieniem zaprojektowanej przez użytkownika logiki  

działania. SSC integruje w sobie funkcjonalność telemechaniki  

stacyjnej, pomiary, algorytmy zabezpieczeń i automatyk stacyjnych  

oraz sterowanie aparaturą łączeniową z uwzględnieniem uprawnień  

i uwarunkowań procesu technologicznego. Głównym elementem 

systemu jest sterownik aparatury łączeniowej SC11, który przeznaczony 

jest do monitorowania, sterowania i diagnostyki różnego typu aparatów 

łączeniowych.

Systemy SEM
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Przetworniki prądowe CR i CRR
Przetworniki prądowe, standardowe CR i rozłączalne CRR, są stosowane 

do pomiarów i zabezpieczeń w sieciach elektroenergetycznych niskiego, 

średniego i wysokiego napięcia. Dzięki swoim bardzo dobrym parametrom  

elektrycznym, małej masie i niewielkim gabarytom znakomicie  zastępują  

klasyczne przekładniki rdzeniowe. Przetworniki wykonane w technologii 

PCB (ang. Printed Circuit Board ) charakteryzują się stałym i powtarzalnym 

współczynnikiem przetwarzania (czułością) w szerokim zakresie 

mierzonych prądów. Idealna liniowość oraz szerokie, sięgające  

dziesiątków kiloherców pasmo predystynują przetworniki CR i CRR  

do urządzeń najwyższej klasy.

Zalety
• doskonała liniowość – 15 mA do 200 kA
• szerokie pasmo pomiarowe – do 20 kHz
• brak przepięć przy rozwarciu obwodu wtórnego
• odporność na uszkodzenia przy dużych przeciążeniach
• bezinwazyjna metoda pomiaru
• szeroki zakres temperatur pracy

Warunki środowiskowe
• temperatura pracy -40°C ... +85°C
• temperatura przechowywania -55°C ... +90°C

Wersje wykonania:
• Czułość  

 1 mV/A 
 3 mV/A 
 5 mV/A

• Średnica wewnętrzna
  25 mm, 50 mm, 55 mm,78 mm, 120 mm

Obwód wejściowy / wyjściowy
•  napięcie maksymalne ciągłe 
 na zaciskach urządzenia  ~24 V
• napięcie maksymalne chwilowe  

na zaciskach urządzenia ~150 V
• napięcie maksymalne niepowtarzalne  

na zaciskach urządzeniaa  250 V
• napięcie probiercze wytrzymałości elektrycznej  ~2 kV
• częstotliwość znamionowa  50 / 60 Hz
• częstotliwości pracy 1Hz ... 20 kHz
• klasa dokładności (3 wersje) 0,5; 0,2; 0,1

Przetworniki prądowe CR i CRR z oznaczeniem – T na końcu 
nazwy, są termokompensowane, co powoduje zrównoważenie 
naturalnych zmian rezystancji uzwojenia z miedzi w funkcji  
temperatury
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Przetworniki napięciowe UR
Przekładnik napięciowy małej mocy UR stosowany jest  
w układach pomiarowych SN oraz przystosowany jest  

do współpracy z głowicami konektorowymi wielu producentów.
UR wykonywany jest w postaci wysoko stabilnego  

dzielnika rezystancyjnego o liniowej charakterystyce,  
zgodnie z normą PE EN 61869-6:2017-03. Dzięki temu  

uzyskano wysoką klasę dokładności pomiarowej,  
stabilność termiczną w bardzo szerokim zakresie  

temperatur pracy oraz szerokie pasmo pomiarowe. 
UR dostarczany jest z dedykowanym kablem  

przyłączeniowym o określonej długości.  
Przekładnik jest skompensowany pojemnościowo.  

Współpracuje z obciążeniem 200 kΩ, 300 pF. 

Obwód wejściowy / wyjściowy
• Znamionowe napięcie pierwotne Un  24/√3 kV 

 20/√3 kV
• Znamionowe napięcie wtórne Un 3,25/√3 V
• Poziom izolacji 24 / 50 / 125 kV
• Napięcie maksymalne pracy 24/√3 kV
• Znamionowy współczynnik  

napięciowy  1,2 Un / trwale 
 1,9 Un / 8h

• Częstotliwości znamionowa 50..60Hz
• Nominalne obciążenie 200 kΩ 1%, 300 pF ± 20%
• Klasa dokładności  0.5/3P

Warunki środowiskowe
• Temperatura pracy -25˚C ... +75˚C
• Temperatura przechowywania -40˚C ... +85˚C

Długość kabla przyłączeniowego
• 3 m
• 5 m
• 10 m
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Bezpotencjałowe sensory  
temperatury AS

Bezpotencjałowe sensory typu AS T-01 i AS T-02 służą do bezpiecznego 

bezpośredniego pomiaru temperatury na elementach typu: szyny  

lub szynoprzewody. Montuje się je poprzez dokręcenie do obiektu  

za pomocą nakrętki M10. Sensory powinny być montowane  

w miejscach narażonych na podwyższoną temperaturę,  

czyli w miejscach łączenia szyn. Zmierzone wartości są przesyłane  

za pomocą światłowodu, dzięki czemu zapewniona jest pełna separacja 

galwaniczna między sensorem, a modułem pomiarowym. Sensory są 

wyposażone w baterię, której czas pracy zależy od temperatury otoczenia  

w jakiej pracuje oraz w układ pomiaru napięcia baterii wewnętrznej.   

W przypadku spadku napięcia baterii poniżej progu ostrzegania, do modułu 

pomiarowego wysyłana jest informacja o konieczności wymiany sensora.

Typ sensora AS T - 01 AS T - 02
Zakres pomiarowy -20˚C ... +85˚C -20˚C ... +100˚C
Błąd bezwzględny ±1 ̊ C ±1 ̊ C
Rozdzielczość 0,5 ̊ C 0,5 ̊ C
Temperatura pracy -20˚C ... +85˚C -20˚C ... +100˚C
Czas pracy w temperaturze do 30˚C 10 lat 10 lat
Czas pracy w temperaturze do 85˚C - 3 lata do 100˚C - 3 lata
Częstotliwość wysyłania pomiaru ok. 1 Hz ok. 1 Hz
Zasilanie bateria wewnętrzna bateria wewnętrzna
Sposób montażu na szynę poprzez dokręcenie nakrętką M10 +M3 na szynę poprzez dokręcenie nakrętką M10 +M3
Medium transmisyjne POF 1/2,2 mm POF 1/2,2 mm
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Pirometryczne sensory  
temperatury AS

Pirometryczne sensory AS T-03 i AS T-04 służą do bezpiecznego 

bezdotykowego jednopunktowego pomiaru temperatury elementów 

trudnodostępnych lub ruchomych z bezpiecznej odległości, np. styków 

aparatów łączeniowych. Mocuje się je np. do obudowy rozdzielnicy  

i nakierowuje na obiekt, którego temperatura ma być mierzona.  

Zmierzone wartości są przesyłane za pomocą skrętki CAT4. Sensor AS T-03 

posiada „Pole widzenia” (FOV) ±5˚ dzięki czemu szczególnie nadaje się  

do pomiaru temperatury pojedynczych obiektów lub grupy obiektów 

z większej odległości. Natomiast sensor AS T-04 posiada dwukrotnie większe  

„Pole widzenia” dzięki czemu można go stosować do pomiaru temperatury  

dużych obiektów lub grupy obiektów z mniejszej odległości.

Typ sensora AS T - 03 AS T - 04
Zakres pomiarowy -40˚C ... +350˚C -40˚C ... +350˚C
Błąd bezwzględny do 120˚C ±1 ̊ C ±1 ̊ C
Błąd bezwzględny do350˚C ±4 ̊ C ±4 ̊ C
Rozdzielczość 0,02 ̊ C 0,02 ̊ C
Temperatura pracy -40˚C ... +85˚C -40˚C ... +85˚C
Pole widzenia (FOV - Field of View) ±5  ̊ ±10˚
Częstotliwość wysyłania pomiaru ok. 1 Hz ok. 1 Hz
Sposób montażu przez przykręcenie do obudowy przez przykręcenie do obudowy
Medium transmisyjne skrętka ekranowana CAT4 skrętka ekranowana CAT4
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Sygnalizatory napięcia SN
Urządzenia SN 2 / SN 3 /SN 4 przeznaczone są do ciągłej  

sygnalizacji stanu napięcia na szynach rozdzielni. Obecność  

napięcia sygnalizowana jest oddzielnie dla każdej monitorowanej  

fazy w postaci wyświetlania symbolu. Sygnalizator wykonany  

jest zgodnie z systemem LRM i wymaganiami normy  

IEC / PN-EN 61243-5. Połączenie sygnalizatora napięcia z szynami 

prądowymi odbywa się za pomocą izolatorów reaktancyjnych.

Sygnalizatory napięcia SN wyposażone są w przycisk TEST służący  

do uruchomienia mechanizmu Kontroli Działania Urządzenia (DOC).  

Wersja SN 3 oraz SN 4 została wyposażona dodatkowo w dwa  

wyjścia przekaźnikowe i diody LED sygnalizujące obecność lub  

brak napięcia na szynach rozdzielni. Pozwala to na budowę lokalnych  

blokad i dźwiękowych  sygnalizatorów powrotu napięcia.

Właściwości
• system LRM zgodny z normą IEC / PN-EN 61243-5
• nie wymaga zewnętrznego zasilania
• wyświetlacz LCD
• współpraca z różnymi typami izolatorów reaktancyjnych
• przycisk TEST – do kontroli działania urządzenia 
• prosty montaż na drzwiach rozdzielnicy
• małe gabaryty

Stopień ochrony
• od strony płyty czołowej IP54
• od strony złącz P30

Obwody wejściowe
• pojemność wejściowa 600pF + pojemność 

 dopasowująca
• złącza od strony panelu system LRM 

Środowisko
• temperatura pracy -25°C ... +70°C
• temperatura przechowywania -35°C ... +85°C

Zasilanie (tylko dla SN 3 i SN 4)
  DC 24 V
  współpracuje z zasilaczem PS 24-1

Na stronie www.energetyka.itr.org.pl znajduje się kalkulator doboru pojemności dopasowujacej SNxx zgodny z normą IEC / PN-EN 61243-5. 
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Sygnalizatory zgodności faz SF
Sygnalizator zgodności faz typu SPC (specific phase comparator) 

przeznaczony jest do sprawdzenia zgodność przyjętych oznaczeń  

faz na złączach LRM ( w urządzeniach SN ) w poszczególnych polach 

rozdzielni. Brak zgodności sygnalizowany jest w postaci wyświetlonego 

symbolu  na wyświetlaczu LCD. Wykonanie Sygnalizatora zgodności  

Faz jest zgodne z wymaganiami systemu LRM normy IEC/PN-EN 61243-5.

Właściwości
• system LRM zgodny z normą IEC / PN-EN 61243-5
• nie wymaga zewnętrznego zasilania
• wyświetlacz LCD
• małe gabaryty

Środowisko
• temperatura pracy -25°C...+55°C
• temperatura przechowywania -35°C...+85°C

Obwody wejściowe
• minimalne napięcie pobudzenia  

sygnalizacji na LCD 4.5 V rms     
• maksymalne napięcie 20 V rms    
• pojemność wejściowa 600pF  
• złącza system LRM

Stopień ochrony
• od strony płyty czołowej IP54

Opis/główna funkcja SN 2 SN 3/SN4
Mechanizm Kontroli Działania Urządzenia DOC

Sygnalizacja diodowa: obecność /brak napięcia na szynach *)
Wyjścia dwustanowe: obecność /brak napięcia na szynach *)

Sygnalizacja LCD Sygnalizacja LED Wyjścia dwustanowe Napięcie na fazie

L1 L2 L3 brak  
napięcia

obecność 
napięcia

brak  
napięcia

obecność 
napięcia L1 L2 L3

TEST
**) **) **) **) uruchomiony  

mechanizm DOC

*)  Do działania wymagane jest podłączenie 
napięcie zasilania DC 24 V

**)  Stan przed uruchomieniem mechanizmu 
DOC

ITR Energetyka | Katalog 2018 43



Próżniowe komory gaszeniowe
Wysoka wytrzymałość dielektryczna próżni powoduje, że jest ona 

najlepszym ośrodkiem do łączenia obwodów przemiennego prądu 

elektrycznego. Łączniki z próżniowymi komorami gaszeniowymi  

wypierają aparaty łączeniowe małoolejowe, magnetowydmuchowe 

i skutecznie rywalizują z łącznikami wypełnionymi sześciofluorkiem 

siarki. Dzięki izolacji łuku elektrycznego od otoczenia próżniowe komory 

gaszeniowe najlepiej nadają się do pracy w środowiskach zagrożonym 

wybuchem, takich jak górnictwo podziemne czy przemysł chemiczny

Dane techniczne Jednostka MVK63 MVK160 MVK250 MVK400 MVK 630 HVK250
Częstotliwość znamionowa Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Napięcie znamionowe łączeniowe kV 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 6
Napięcie znamionowe izolacji kV 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,2

Prąd znamionowy łączeniowy w kat. AC-4 A 63 160 250 400 630 250
Prąd przeciążeniowy wytrzymywany 10s kA 1,0 1,2 1,8 3,1 5 4

Prąd krótkotrwały wytrzymywany 1s kA – 5,1 5,1 5,2 7,6 7
Prąd szczytowy kA – 10 19 28 33 16

Prąd wyłączalny zwarciowy kA – 4,7 5,2 5,8 7,6 18
Częstość łączeń w kat. AC-4 cykle/godz. 600 600 600 600 300 300

Skok roboczy mm 2 2 2 2 3 4
Trwałość mechaniczna cykle 5x106 5x106 5x106 5x106 5x106 3x106

Komory stycznikowe

Stycznikowe komory gaszeniowe niskonapięciowe MVK i średnionapięciowe HVK stosowane są  
w stycznikach prądu przemiennego w przemyśle wydobywczym, chemicznym, hutniczym  
i energetyce. Ich cechami charakterystycznymi są małe wymiary, duża niezawodność pracy,  
izolacja łuku od otoczenia, ciche działanie, dowolna pozycja pracy, odporność na drgania i wstrząsy.  
Komory próżniowe nie wymagają konserwacji.
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Komory rozłącznikowe

Komory próżniowe rozłącznikowe HVKR montowane są w trójbiegunowych rozłącznikach 
przeznaczonych do łączenia torów prądowych napowietrznych sieci elektroenergetycznych 
średniego napięcia. Charakteryzują się małymi wymiarami, dużą niezawodnością pracy,  
izolacją łuku od otoczenia, cichym działaniem, dowolną pozycją pracy, odpornością  
na drgania i wstrząsy. Komory próżniowe HVKR nie wymagają konserwacji.

Dane techniczne Jednostka HVKR24/400
Częstotliwość znamionowa Hz 50

Napięcie znamionowe kV 24
Napięcie znamionowe wytrzymywane udarowe kV 125

Znamionowy prąd ciągły A 400
Prąd znamionowy 1s wytrzymywany kA 16

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany kA 40
Prąd znamionowy załączalny zwarciowy kA 16

Prąd wyłączalny w obwodzie o małej indukcyjności A 400
Trwałość mechaniczna cykle 2000
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Usługi
Gwarancja 

  10 lat gwarancji tylko na wybrane urządzenia. Po dokonaniu dopłaty w wysokości 3% wartości wyrobu udzielana jest 60 miesięczna gwarancja,  
która jest przedłużana o kolejne 60 miesięcy po wykonaniu płatnego przeglądu w okresie od 48 do 60 miesiąca licząc od daty sprzedaży.

 Gwarancja udzielana jest na okres do 60 miesięcy za dopłatą 3% wartości wyrobu.

  Standardowo wyroby objęte są 36-miesięczną gwarancją producenta, chyba że  w ofercie lub w umowie licencyjnej ustalono inaczej.   
Wykonanie płatnego przeglądu w czasie trwania gwarancji przedłuża jej ważność o 12 miesięcy.

 Szczegółowe warunki gwarancji reguluje dokument Ogólne warunki sprzedaży produktów „ITR Energetyka”

Projektowanie logiki
Na podstawie dokumentacji dostarczonej przez klienta zaprojektujemy logikę działania sterownika oraz widok pola. W razie konieczności opracujemy  
nowy algorytm: zabezpieczenia, automatyki lub układ kontroli i sterowania. Usługa obejmuje również pomoc dla klientów, którzy sami modyfikują profile.
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Serwis
Wykonujemy przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne.

Oferujemy pomoc podczas uruchamiania stacji rozdzielczych wyposażonych w nasze wyroby w kraju i za granicą.

Zespół pracowników ITR z wieloletnim doświadczeniem w branży zabezpieczeń elektroenergetycznych odpowie na każde pytanie dotyczące  
funkcjonowania sterowników polowych, komunikacji oraz pomoże wyjaśnić wątpliwości dotyczące działania algorytmów stacyjnych. 

W przypadkach szczególnych opracujemy nowy moduł rozszerzeń dostosowany do indywidualnych potrzeb zamawiającego.

Na życzenie klienta skonfigurujemy:
 - nastawy algorytmów,
 - porty komunikacyjne,
 - rejestrator zakłóceń,
 - rejestrator kryterialny,
 - widok pola.

Szkolenia
Szkolenia w zakresie obsługi i programowania sterowników polowych organizowane są w siedzibie ITR w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11.  
Uczestnicy zapoznają się z budową, sposobem działania i obsługi urządzeń oraz projektowaniem logiki użytkownika z wykorzystaniem aplikacji ELF2.  
ITR zapewnia wszystkie potrzebne materiały informacyjne, stanowiska badawcze/symulacyjne i urządzenia , potrzebne do przeprowadzenia wykładów oraz zajęć praktycznych. 
Na życzenie klienta szkolenie może być przeprowadzone w innym wskazanym przez niego miejscu.
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