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Dyrektor  ds. Badawczo - Rozwojowych

Intensywne zmiany zachodzące w przemyśle elektroenergetycznym 
związane z rozwojem inteligentnych sieci Smart Grid i dostrzeganą 
coraz wyraźniej koniecznością odnowienia wysłużonej infrastruktury 
energetycznej w kraju stawiają ambitne wyzwania przed środowiskiem 
naukowym pracującym na rzecz tego sektora gospodarki. Wpisując się w te 
potrzeby Instytut tworzy od wielu lat nowe rozwiązania dla elektroenerge-
tyki, zgodnie z aspektem ekonomicznym i wymaganiami współczesności.
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O nas

Nasze miejsce w energetyce zostało trwale zaznaczone przeszło ćwierć wieku temu, kiedy 

Instytut Tele- i Radiotechniczny, jako pierwszy w Polsce wspólnie z firmą ZWAR i Instytutem Energetyki, 

opracował i wdrożył w rozdzielnicach energetycznych SN uniwersalne urządzenie do zabezpieczania średnich 

napięć o nazwie MUPASZ (Mikroprocesorowe Urządzenie do Pomiarów, Automatyki, Sterowania  

i Zabezpieczeń), który uzyskał patent Pat.171537. Od tego czasu opracowano kilkanaście  gener-

acji inteligentnych sterowników polowych oraz systemów teleinformatycznych, które wraz z rozdzielni-

cami czołowych producentów wdrożono w obiektach energetycznych w kraju i zagranicą. ITR wykorzystując   

najnowsze technologie, dzięki posiadaniu własnej  nowoczesnej bazy badawczo - doświadczalnej kompleksowo 

realizuje nowatorskie projekty dla energetyki, począwszy od fazy  projektowo - badawczej, aż do praktycznego 

wdrożenia.   

Działalność badawczo - wdrożeniowa w tym obszarze prowadzona jest w Centrum Teleinformatyki i Elektron-

iki, Centrum Technologii Próżni, Centrum Innowacji Płytek Drukowanych  i dotyczy systemów teleinformatyc-

znych, podzespołów i urządzeń  służących zwiększaniu efektywności, bezpieczeństwa i niezawodności obiektów  

energetycznych oraz polepszeniu jakości energii służących rozwojowi inteligentnych  sieci SMART POWER GRIDS. 

Niekwestionowanym sukcesem jest opracowanie i wdrażanie od kilku  lat niekonwencjonalnych bezrdzenio-

wych przetworników prądowych wykonanych w technologii obwodów drukowanych (PCB), które wraz z nową 

generacją sterowników MUPASZ przyczyniają się do modernizacji i konstrukcji nowych inteligentnych rozdziel-

nic u naszych partnerów przemysłowych. 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 50 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 i urządzenia do analizy oraz monitorowania jakości energii ,

• 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,

• systemy AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure), inteligentne liczniki, koncentratory, badania. 
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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 elektronicznych i teleinformatycznych, inteligentnych rozwiązań w dziedzinie elektroenergetyki 

oraz czynników ekonomicznych spowodowało, że jest liderem na rynku w swojej klasie.

 Jedną z najistotniejszych cech 

funkcjonalnych urządzenia 

jest jego uniwersalność, która 

pozwala na jego stosowanie 

w każdym miejscu na świecie. 

Może współpracować z sieciami 

o częstotliwości 50/60 Hz. Jakość 

sterownika potwierdzają: bogaty 

zestaw funkcji zabezpiecze-

niowych, zaimplementowany 

mechanizm projektowania i 

obsługi logiki użytkownika, wbu-

dowane aplikacje diagnostyczne, 

wysoki poziom bezpieczeństwa 

eksploatacji w szerokim zakresie 

temperatur oraz trójjęzyczny 

interfejs użytkownika.

 

MUPASZ 710 plus współpracuje z aplikacją ELF służącą do projektowania 

indywidualnej logiki pracy pola, parametryzacji zabezpieczeń, konfigu-

racji, odczytu pomiarów, zdarzeń oraz kontroli pracy urządzenia w trybie 

serwisowym.

Sterowniki polowe
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Praca w polu 
•  pomiarowym

•  zasilającym

•  łącznika szyn

•  liniowym

•  silnikowym

•  transformatorowym

•  baterii kondensatorów

•  generatorowym         

• dopływowo - odpływowym

Typy łączników
•  wyłącznik

•  stycznik

•  rozłącznik

•  odłącznik

•  rozłączniko-uziemnik

•  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

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

 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 

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

Autotestowanie
• CCT - Test Prądu Skumulownego

• CBCT - Test Sterowania Wyłącznikiem

• HVT - Test Wysokim Napięciem

• PAT - Test Zabezpieczeń i Automatyk
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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 (przekaźnikowo-półprzewodnikowe)

•  autologowanie

•  edycja tekstów, np.: nazw zabezpieczeń, łączników i diod 

sygnalizacyjnych

•  rejestry stanu pracy algorytmów

•  rejestry użytkownika do dowolnego przypisania sygnałów 

analogowo-cyfrowych

Interfejs użytkownika
• trójjęzyczny: polski, angielski, rosyjski, 

opcja: turecki, bośniacki

• obsługa 12 użytkowników

• wyświetlacz kolorowy 320 × 240

• 7 diod sygnalizujących: awaryjne wyłą-

czenie, alarm, blokada, lokalne, zdalne, 

zasilanie, awaria urządzenia

•  16 diod trójkolorowych do  

dowolnej konfiguracji

•  konfiguracja wyświetlanych  

 pomiarów i liczników zdarzeń

• edycja widoku pola - dostępnych po-

nad 120 elementów synoptyki: łączniki, 

symbole elektryczne, linie, węzły, tek-

sty, pomiary, zegar, stany wejść i wyjść 

dwustanowych, zdarzenia, komunikaty, 

sygnalizacja stanów 

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

Sterowniki polowe
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Opcje zabezpieczeń
• działanie na podstawie RMS lub 1-harmonicznej

• działanie kierunkowe

• działanie w trybie LRW

• działanie w trybie BZS

• działanie w automatyce SPZ

• stabilizacja napięciem

• stabilizacja częstotliwością

• stabilizacja wartością harmonicznej

• przyspieszenie lub opóźnienie działania zabezpieczenia

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 i C                          36

obudowa B  46

wyjścia dwustanowe – stykowe             

obudowa A i C  24

obudowa B 40

Zasilanie (3 wersje) DC 19 V...50 V 

AC 77 V...264 V 

AC/DC 88 V… 264 V

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)

Komunikacja 

     interfejs                                                             RS 485/422

                                                                         ST - światłowód

                                                                          RJ45 - ethernet

                                                             USB – port serwisowy

protokoły             MODBUS RTU/TCP

                                                                        IEC 60870-5-103

                                                                          IEC 61850

CANBUS-PPM2

Obudowa 
A - standardowa, montaż zatablicowy , LCD kolorowy, złącze USB 

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

C - standardowa, montaż natablicowy, panel odłączalny, LCD   

      kolorowy, złącze USB 
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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 odnawialny-

mi 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 trójjęzyczny interfejs użytkownika. 

Sterowniki polowe

Praca w polu
• pomiarowym

•  zasilającym

•  łącznika szyn

•  liniowym

•  silnikowym

•  transformatorowym

•  generatorowym 

Typy łączników
• wyłącznik

•  stycznik

•  rozłącznik

•  odłącznik

•  rozłączniko-uziemnik

•  wózek

•  uziemnik

 Zabezpieczenia 

• prądowe: I>, I>>, I>zależne, I<

• zerowoprądowe: I0>, I0>zależne, I0>k, 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

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)

Diagnostyka
• CBD - Diagnostyka Wyłącznika

•  SC - Samokontrola:  

 anapięcia (zasilania, referencyjne i baterii),  

 apamięci (programu i danych),  

 apoprawności wewnętrznej komunikacji  

      pomiędzy modułami,  

 awspółczynników kalibracyjnych torów pomiarowych,  

 anastaw urządzenia
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Sterowanie
• lokalne/zdalne/autonomiczne: interfejs 

użytkownika, transmisja, wejścia dwusta-

nowe

• łącznikami: otwórz, zamknij, wsuń, wysuń

• kasowanie: wyłączenie AW - TRIP,  

sygnalizacja UP - ALARM, blokada - LOCK

• wyjściami dwustanowymi i analogowymi

• polecenia użytkownika

Automatyki
• SCO – samoczynne częstotliwościowe 

odciążanie

• OPZ – Opóźnienie ponownego  

załączenia 

Autotestowanie
• CCT - Test Prądu Skumulownego

• CBCT - Test Sterowania Wyłącznikiem

Pozostałe funkcje
• dziennik o pojemności 500 zdarzeń 

• filtracja wyświetlanych zdarzeń

• dziennik systemowy

• każde zdarzenie posiada 16 bitowy 

licznik

• autologowanie

• wyjścia mocowe  

(przekaźnikowo-półprzewodnikowe)

• edycja tekstów, np.: nazw zabezpieczeń, 

łączników i diod sygnalizacyjnych

• rejestry systemowe

• rejestry stanu pracy algorytmów

• rejestry użytkownika do dowolnego 

przypisania sygnałów analogowo-cy-

frowych

•  przyspieszania lub opóźniania działania 

zabezpieczenia

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      100/√3 V 

     przetwornik napięciowy  UR

  napięciowe znamionowe U0n           100 V

  wejścia dwustanowe                   16

  wyjścia dwustanowe – stykowe 10

Interfejs użytkownika
• trójjęzyczny: polski, angielski, rosyjski, 

opcja: turecki, czeski

• obsługa 12 użytkowników

• wyświetlacz kolorowy 320 × 240 pikseli 

• 5 diod sygnalizujących: awaryjne wyłą-

czenie, 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

Zasilanie (5 wersji)        DC 24 V 

        DC 48 V

 DC 110 V  

DC 220 V

       AC 230  V

     

Środowisko
  temperatura pracy              -20°C …+55°C

  temperatura przechowywania     -30°C …+70°C 

Stopień ochrony
  od strony płyty czołowej               IP65 

Komunikacja
     interfejs                                                         RS485

 ST - światłowód

RJ45 - ethernet

USB – port serwisowy

     protokoły                                    MODBUS RTU/TCP

CANBUS-PPM2
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MUPASZ 901 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, doziemień, wzrostu i spadku napięcia. Uniwersalność i logika programowalna pozwa-

lają na dostosowanie urządzenia do indywidualnych wymagań chronionego obiektu. Wszystkie parametry 

dotyczące pracy pola są dostępne poprzez złącze komunikacyjne i trójjęzyczny interfejs użytkownika. 

Sterowniki polowe

Praca w polu 
• pomiarowym

• zasilającym

• łącznika szyn

• liniowym

• transformatorowym

• generatorowym

Typy łączników
• wyłącznik

• stycznik

• rozłącznik

• odłącznik 

• rozłączniko-uziemnik 

• 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 analowymi

 Zabezpieczenia 

• prądowe: I>, I>>, I>zależne, I<

• zerowoprądowe: I0>, I0>zależne,

• I0>k, Y0>

• napięciowe: U<, U>, U0>, U2>

• technologiczne: Tech, Uniwersalne, Gotowość 

pola

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)
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Zasilanie (5 wersji)        DC 24 V 

        DC 48 V

 DC 110 V  

DC 220 V

       AC 230  V

Środowisko
  temperatura pracy -20°C … +55°C

temperatura przechowywania

Stopień ochrony
  od strony płyty czołowej               IP65 

  od strony złącz IP20 (ze złączami  IP30)

Pozostałe funkcje
• dziennik o pojemności 500 zdarzeń 

• filtracja wyświetlanych zdarzeń

• dziennik systemowy

• każde zdarzenie posiada 16 bitowy 

licznik

• autologowanie

• wyjścia mocowe  

(przekaźnikowo-półprzewodnikowe)

• edycja tekstów, np.: nazw zabezpie-

czeń, łączników i diod sygnalizacyjnych

• rejestry systemowe 

• rejestry stanu pracy algorytmów

• rejestry użytkownika do dowolnego 

przypisania sygnałów analogowo- 

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, zasila-

nie, 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

Obwody wejściowe/wyjściowe
  prąd znamionowy In  1 A lub 5 A

  prąd znamionowy (6 wersji) 0,02 A

0,05 A

0,1A

0,2 A

 0,5A

1 A

napięciowe znamionowe Un                    100/√3 V

  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

CANBUS-PPM2

-30°C … +70°C

Diagnostyka
• CBD - Diagnostyka Wyłącznika

•  SC - Samokontrola:  

 anapięcia (zasilania, referencyjne i baterii),  

 apamięci (programu i danych),  

 apoprawności wewnętrznej komunikacji  

      pomiędzy modułami,  

 awspółczynników kalibracyjnych torów pomiarowych,  

 anastaw urządzenia

Autotestowanie
• CBCT - Test Sterowania Wyłącznikiem

• CCT - Test Prądu Skumulowanego

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)
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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 progra-

mowalna pozwalają na dostoso-

wanie urządzenia do indywidu-

alnych wymagań chronionego 

obiektu. Wszystkie parametry 

dotyczące pracy pola są do-

stępne poprzez złącze komuni-

kacyjne i trójjęzyczny interfejs 

użytkownika.

Sterowniki polowe

Praca w polu 
• zasilającym

• łącznika szyn

• liniowym

Typy łączników
• wyłącznik

•  stycznik

•  rozłącznik

•  odłącznik

•  rozłączniko-uziemnik

•  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 

 Zabezpieczenia 

• prądowe: I>, I>>, I>zależne, I<

• zerowoprądowe: I0>  

I0>zależne,I0>k, Y0>

• napięciowe: U0>

• technologiczne: Tech

Pomiary
• prądy: I1, I2, I3, I0

• napięcia: U0

• częstotliwość: f

• kąt pomiędzy sygnałami prądów i napięć

Diagnostyka
• CBD - Diagnostyka Wyłącznika

•  SC - Samokontrola:  

 anapięcia (zasilania, referencyjne i baterii),  

 apamięci (programu i danych),  

 apoprawności wewnętrznej komunikacji  

      pomiędzy modułami,  

 awspółczynników kalibracyjnych torów po 

      miarowych,  

 anastaw urządzenia

Autotestowanie
• CBCT - Test Sterowa-

nia Wyłącznikiem

• CCT - Test Prądu Sku-

mulowanego
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Pozostałe funkcje
• dziennik o pojemności 500 zdarzeń

• filtracja wyświetlanych zdarzeń

• dziennik systemowy

• każde zdarzenie posiada 16 bitowy 

licznik

• autologowanie

• wyjścia mocowe  

(przekaźnikowo-półprzewodnikowe)

• edycja tekstów, np.: nazw zabezpie-

czeń, łączników i diod sygnalizacyjnych

• rejestry systemowe 

• rejestry stanu pracy algorytmów

• rejestry użytkownika do dowolnego  

przypisania sygnałów analogowo- 

cyfrowych

• przyspieszania lub opóźniania 

działania zabezpieczenia

Obwody wejściowe/wyjściowe
  prąd znamionowy In  1 A lub 5 A

  prąd znamionowy I0n (6 wersji) 0,02 A

0,05 A

0,1 A

0,2 A

0,5 A

1 A 

     napięcie znamionowe U0n  100 V

  wejścia dwustanowe                                               16

  wyjścia dwustanowe – stykowe  6

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 pomia-

rów i liczników zdarzeń

• edycja widoku pola : łączniki, sym-

bole elektryczne, linie, węzły, teksty, 

pomiary, zegar, stany wejść i wyjść 

dwustanowych, zdarzenia, komunika-

ty, sygnalizacja stanów zadziałania 

Zasilanie (5 wersji)        DC 24 V 

        DC 48 V

 DC 110 V  

DC 220 V

       AC 230  V

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)

Komunikacja
     interfejs                                                         RS485

ST - światłowód

RJ45 - ethernet

USB – port serwisowy

     protokoły                                     MODBUS RTU/TCP

CANBUS-PPM2
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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 Rogow-

skiego).

 Uniwersalność i logika programo-

walna pozwalają na dostosowanie 

urządzenia do indywidualnych 

wymagań chronionego obiektu. 

Wszystkie parametry dotyczące 

pracy pola są dostępne poprzez 

złącze komunikacyjne i trójjęzyczny 

interfejs użytkownika. 

Sterowniki polowe

Praca w polu 
• zasilającym

• łącznika szyn

• liniowym

Typy łączników
• wyłącznik

• stycznik

• rozłącznik

• odłącznik 

• rozłączniko-uziemnik 

• wózek

• uziemnik

Sterowanie
• lokalne/zdalne/autonomiczne: interfejs użyt-

kownika, transmisja, wejścia dwustanowe

• łącznikami: otwórz, zamknij, wsuń,     

wysuń

• kasowanie: wyłączenie AW - TRIP,  

sygnalizacja UP - ALARM, blokada - LOCK

• wyjściami dwustanowymi i analogowymi

 Zabezpieczenia 

• prądowe: I>, I>>, I >>>, I>zależne, I2f> 

• zerowoprądowe: I0>, I0>zależne

• technologiczne: Tech

Pomiary
• prądy: I1, I2, I3, I0

• częstotliwość 

Autotestowanie
• CBCT - Test Sterowania Wyłącznikiem

• CCT - Test Prądu Skumulowanego
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Pozostałe funkcje
• dziennik o pojemności 500 zdarzeń

• filtracja wyświetlanych zdarzeń

• dziennik systemowy

• każde zdarzenie posiada 

16 bitowy licznik

• samokontrola

• autologowanie

• wyjścia mocowe 

(przekaźnikowo-półprzewodnikowe)

• edycja tekstów, np.: nazw zabezpieczeń, 

łączników i diod sygnalizacyjnych 

• rejestry systemowe 

• rejestry stanu pracy algorytmów

• rejestry użytkownika do dowolnego 

przypisania sygnałów  

analogowo-cyfrowych

• przyspieszania lub opóźniania  

działania zabezpieczenia

Obwody wejściowe/wyjściowe
   prądowe fazowe 0,5 ... 5,0 mV/A

   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

Interfejs użytkownika
• trójjęzyczny: polski, angielski, rosyjski, 

opcja: czeski

• obsługa 12 użytkowników

• wyświetlacz kolorowy 320 × 240 pikseli 

• 5 diod sygnalizujących: awaryjne wyłą-

czenie, 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, pomia-

ry, zegar, stany wejść i wyjść dwustano-

wych, zdarzenia, komunikaty, sygnaliza-

cja stanów zadziałania 

Zasilanie (5 wersji)        DC 24 V 

        DC 48 V

 DC 110 V  

DC 220 V

       AC 230  V

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)

Komunikacja
        interfejs                                                    RS485/422

ST - światłowód

RJ45 - ethernet

USB – port serwisowy

       protokoły                                  MODBUS RTU/TCP

CANBUS-PPM2

Diagnostyka
• CBD - Diagnostyka Wyłącznika

•  SC - Samokontrola:  

 anapięcia (zasilania, referencyjne i baterii),  

 apamięci (programu i danych),  

 apoprawności wewnętrznej komunikacji  

      pomiędzy modułami,  

 awspółczynników kalibracyjnych torów pomiarowych,  

 anastaw urządzenia
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MIZAS 514 jest sterownikiem polowym przeznaczonym do pracy w charakterze wielofunkcyjnego urządzenia zabez-

pieczającego 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 częstotli-

wości, nadmiernego wzrostu temperatury łożysk w silnikach. 

Obwody pomiarowe pozwalają na bezpo-

średnie podłączenie  do sieci zasilającej 

do 500V bez stosowania zewnętrznych 

przekładników prądowych i napięciowych. 

Wyróżnia się zaimplementowaną specja-

lizowaną Automatyką Załączania Pomp 

(AZP) stosowaną w systemie odwadniania 

kopalni odkrywkowej. Uniwersalność i 

logika programowalna pozwalają na do-

stosowanie urządzenia do indywidualnych 

wymagań chronionego obiektu. Funkcjo-

nalność obsługi sterownika zwiększa wy-

soko kontrastowy wyświetlacz OLED-owy .

Sterowniki polowe

Praca w polu 
• pomiarowym

• zasilającym

• łącznika szyn

• liniowym

• silnikowym

• transformatorowym

• generatorowym

Typy łączników
• wyłącznik

• stycznik

• odłącznik  

• wózek

Sterowanie
• lokalne/zdalne/autonomiczne: interfejs użyt-

kownika, transmisja, wejścia dwustanowe

• łącznikami: otwórz, zamknij, wsuń,     

wysuń

• kasowanie: wyłączenie AW - TRIP,  

sygnalizacja UP - ALARM, blokada - LOCK

• wyjściami dwustanowymi i analogowymi

• tygodniowy zegar sterujący

Pomiary
• prądy: I1, I2, I3, I0

• napięcia: U1, U2, U3, U0

• temperatura:  Θm (model cieplny), PT100

• technologiczne: 4 … 20 mA

• energia: EC+, EB+, EC-, EB-

 18 ITR Energetyka| KATALOG 2017|  sterowniki polowe



 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 j<

• technologiczne: Tech

• temperaturowe: Temp

• specjalne: Zegar sterujący

Pozostałe funkcje
• dziennik o pojemności 1000 zdarzeń 

• dziennik systemowy

• każde zdarzenie posiada  

16 bitowy licznik

• autologowanie

• edycja tekstów, np.: nazw zabezpie-

czeń, łączników 

• rejestry systemowe 

• rejestry stanu pracy algorytmów

• rejestry użytkownika do dowolnego 

przypisania sygnałów  

analogowo-cyfrowych

• 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 pomia-

rów i liczników zdarzeń

Obwody wejściowe/wyjściowe

Zasilanie (3 wersje)  DC 19...50 V 

AC 77...264 V

AC/DC 88 … 264 V 

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)

Komunikacja
interfejs RS485/422

                                                                  ST - światłowód

                                                      USB – port serwisowy

protokoły MODBUS RTU

 Automatyki
• LRW – lokalna rezerwa wyłącznikowa

• AZP - automatyka załączania pomp

• OPZ - opóźnienie ponownego załączania

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

prądowe - zakres 0.1 ... 80 A

Diagnostyka
• CBD - Diagnostyka Wyłącznika

•  SC - Samokontrola:  

 anapięcia (zasilania, referencyjne i baterii),  

 apamięci (programu i danych),  

 apoprawności wewnętrznej komunikacji  

      pomiędzy modułami,  

 awspółczynników kalibracyjnych torów pomiarowych,  

 anastaw urządzenia
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MUPASZ 200G jest wielofunkcyjnym sterownikiem polowym z obwodami iskrobezpiecznymi I (M1) [Ex ia], przeznaczo-

nym 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.

 

Sterowniki polowe

Praca w polu
• pomiarowym

• zasilającym

• transformatorowym

• liniowym

• silnikowym

Typy łączników
• stycznik

Pomiary
• prądy: I1, I2, I3

• częstotliwość: f

• kontrola ciągłości uziemienia: 

Rcu s, Rcu r

• obwodu sterowania iskrobez-

piecznego*: 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 

MUPASZ 200G integruje funkcje pomiaru, stero-

wania i zabezpieczeń przeciążeniowych, zwar-

ciowych, od asymetrii prądu obciążenia oraz od 

wzrostu temperatury. Wykonany jest w obudowie 

kasetowej ułatwiającej montaż i okresowe prze-

glądy. 

      *  pomiary wraz z wartościami 

         skompensowanymi

Diagnostyka
•  CBD - Diagnostyka Wyłącznika

•  SC - Samokontrola:  

 anapięcia (zasilania, referencyjne i baterii),  

 apamięci (programu i danych),  

 apoprawności wewnętrznej komunikacji  

      pomiędzy modułami,  

 awspółczynników kalibracyjnych torów pomiarowych,  

 anastaw urządzenia
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Sterowanie
• lokalne/zdalne: interfejs użytkownika, 

transmisja, obwody iskrobezpieczne „ia”

• łącznikami: otwórz, zamknij

• kasowanie: sygnalizacji, blokad

• wejściami dwustanowymi

• wyjściami dwustanowymi

 Zabezpieczenia 

• prądowe: I>, I>>, I>zależne

• silnikowe: ItA>, I<

• upływnościowe centralne 

i/lub blokujące, rezystancyjne/ 

temperaturowe: Temp/Rez.

• kontrola ciągłości uziemienia: Ciągłość 

uziemnienia

• sterowanie iskrobezpieczne: Sterowanie Ex

• technologiczne: Tech

• specjalne: ∑ I>

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

Obudowa   kasetowa 3 HE 28 TE 

Obwody wejściowe/wyjściowe
   prądowe fazowe                   0,9 ÷ 50 mV/A 

       kontroli ciągłości uziemienia 

       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

Interfejs użytkownika
• trójjęzyczny: polski, angielski, rosyjski

• obsługa 12 użytkowników

• wyświetlacz kolorowy 320 × 240 pikseli

• 10 diod sygnalizujących, np.: zasilanie mo-

dułów 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

   wejścia dwustanowe   8 

   wyjścia dwustanowe – stykowe  9

   w tym 3 „ia” 

Zasilanie
   napięcie:                                               AC 24 V ±20%

  AC 42 V ±20%

Środowisko:
   temperatura pracy     -20° C…+65° C

 temperatura przechowywania     -30° C…+70° C

Komunikacja 

   interfejs                                                                 RS485

   protokoły                                               MODBUS RTU

      *  pomiary wraz z wartościami 

         skompensowanymi

2 „ia”

Autotestowanie
• ISCT - Test Obwodów Sterowania Iskrobezpiecznego

• ECT - Test Obwodów Ciągłości Uziemienia

• CCT - Test Prądu Skumulowanego
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Automat samoczynnego załączania rezerwy

MUPASZ 710 SZR pełni rolę automatu samoczynnego załączania rezerwy (SZR) z możliwością załączenia funkcji samo-

powrotu (SP) oraz planowego przełączania zasilania (PPZ). Automat może pracować zarówno w układzie z rezerwą jaw-

ną jak i ukrytą. Umożliwia przełączenia na rezerwę: w cyklu wolnym pełnym, w cyklu wolnym skróconym, w cyklu z kon-

trolą synchronizmu równoczesnym lub bezprzerwowym oraz - opcjonalnie - w cyklu wolnym z przerwą po nieudanym 

synchronicznym przełączeniu.

MUPASZ 710 SZR współpracuje z aplikacją ELF służącą do projektowania indywidualnej logiki pracy pola, konfiguracji, 

odczytu pomiarów, zdarzeń oraz kontroli pracy urządzenia w trybie serwisowym.

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

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

Diagnostyka
•  SC - Samokontrola:  

 anapięcia (zasilania, referencyjne i baterii),  

 apamięci (programu i danych),  

 apoprawności wewnętrznej komunikacji  

      pomiędzy modułami,  

 awspółczynników kalibracyjnych torów pomiarowych,  
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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

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 

analogowo-cyfrowych

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 

Zasilanie (2 wersje)   DC 19…50 V 

     AC/DC 88… 264 V 

     

Stopień ochrony
• Od strony płyty czołowej IP 67

• Od strony złącz   IP20 (ze złączami IP30)

Środowisko
• Temperatura pracy    -20˚C … +55˚C

• Temperatura przechowywania  -30˚C … +70˚C

Komunikacja
• Interfejs   RS 485/422 

    ST- światłowód 

    RJ45- ethernet 

    USB-port serwisowy

• Protokoły   MODBUS RTU/TCP 

    IEC 60870-5-103 

    IEC 61850 

    CANBUS-PPM2
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Autonomiczne zabezpieczenie zwarcio-

we 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.

AZZ 4.xx  wyposażony jest mechanizm 

PAT pozwalający na sprawdzenie po-

prawności działania zabezpieczeń z wy-

korzystaniem zewnętrznych układów 

testujących. 

Autonomiczne zabezpieczenie

Urządzenie w wersji AZZ 4.03 posiada wyświetlacz tekstowy, pozwalający na odczyt wartości pomiarów. 

Dodatkowo zostało wyposażone w interfejs komunikacyjny RS 485, dzięki czemu możliwe jest przesyłanie 

pomiarów do systemu SCADA.
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Praca w polu 
•  liniowym

Typy łączników
• wyłącznik

Sterowanie
• wyłącznikiem poprzez wejście dwustanowe

Zabezpieczenia 

• prądowe:  I>zależne, I>>

• zerowoprądowe: I0>

Pomiary
• prądy: I1, I2, I3, I0

Diagnostyka
•  SC - Samokontrola:  

 anapięcia (zasilania, referencyjne i baterii),  

 apamięci (programu i danych),  

 apoprawności wewnętrznej komunikacji  

      pomiędzy modułami,  

 awspółczynników kalibracyjnych torów pomiarowych,  

 anastaw urządzenia

Obudowa
• małe gabaryty 170 / 120 / 48 mm

Interfejs użytkownika
• przełączniki nastawne typu DIP lub HEX

• złącze testowe do sprawdzenia poprawności działania  

zabezpieczeń: I>zależne, I>> oraz Io>

Sygnalizacja
• wskaźnik diodowy prawidłowego działania POWER oraz 

zadziałania/pobudzenia zabezpieczeń TRIP

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

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

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)

Autotestowanie
PAT – Test zabezpieczeń i automatyk 

Komunikacja  RS 485

(dotyczy  AZZ 4.03) 
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Oprogramowanie

Edytor Funkcji Logicznych 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 techno-

logicznych), ustawić porty komunikacyjne oraz nadać prawa dostępu dla użytkowników do zarządzania sterowni-

kiem polowym. Aplikacja pozwala na wszechstronny podgląd wszystkich informacji dotyczących pracy urządzenia, 

np.: pomiarów, zdarzeń, liczników, stanów, itp.

 � symulator funkcji logicznych sluży do symulacji działania zaprojektowanej logiki

 � graficzna wizualizacja parametrów pochodzących z rejestratora zakłóceń i kryterialnego

 � odczyt i przeglądanie wykresów zapisanych w formacie COMTRADE

 � odświeżony interfejs użytkownika, wprowadzone nowe ikony

 � aktualizacja licencji przez Internet

 � nowa forma graficzna plików pomocy
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Legenda: P - podgląd; E- edycja

   Funkcjonalność

 
Licencje 

Użytkownik Serwis Symulator
  Profil

Logika P E E
Widok pola P E E
Nastawy E E E
Teksty E E E
Wybrane Liczniki Zdarzeń E E E
Wybrane Pomiary E E E
Wybrane Rejestry MODBUS E E E
Symulator 

  Nadzór
Konfiguracja   
Serwis  
Dziennik   
Liczniki   
Stany   
Pomiary   
Manager Użytkowników   
Rejestry Algorytmów   

  Diagnostyka
SC - Samokontrola   
MAC - Manualne Sprawdzenie Algorytmów   
DOC - Kontrola Działania Urządzenia   
CBD - Diagnostyka Wyłącznika   

  Autotestowanie
PAT - Test Zabezpieczeń i Automatyk   
HVT - Test Wysokim Napięciem   

          CBCT - Test Sterowania Wyłącznikiem   
          CCT - Test Prądu Skumulownego   
  Rozszerzenia

DAR - Rejestrator Zakłóceń   
CDAR - Rejestrator Kryterialny   
PQA - Analizator Jakości Energii   
AI >>> - Autonomiczne Niezależne Zabezpieczenie Nadprądowe   
SLOG - Dziennik Systemowy   

  Pozostała funkcjonalność
Reprogramowanie urządzenia  
Automatyczne logowanie na konto serwisowe w urządzeniu  
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Informacje

Oznaczenia algorytmów

Nazwa Symbol Opis / główna funkcja

Układy kontroli i sterowania

Wózek A_TRUCK Układ kontroli i sterowania – wózek

Uziemnik A_EARTHING  Układ kontroli i sterowania – uziemnik

Rozłaczniko-Uziemnik A_DISCONNECTOR_EARTHING Układ kontroli i sterowania – rozłączniko-uziemnik

Odłącznik A_DISCONNECTOR Układ kontroli i sterowania – odłącznik

Nazwa Symbol Kod ANSI Opis / główna funkcja

LRW A_CBF 50BF Lokalna rezerwa wyłącznikowa

ZS A_IGT2 Zabezpieczenie szyn – zaimplementowane w I>>

SCO A_FDF Samoczynne częstotliwościowe odciążanie

SZR A_AFCO Automatyka samoczynnego załączania rezerwy  

– rezerwa jawna i ukryta

SZR A_AFCO4

A_AFCO5

Automatyka samoczynnego załączania rezerwy  

– trójwyłącznikowa z kontrolą priorytetu załączania

AZBK v1 A_SCBSF1 Załączenie baterii kondensatorów- pole zasilające

AZBK v2 A_SCBSF2 Załączenie baterii kondensatorów- pole odpływowe

SPZ v1 A_ARF1 79 Samoczynne ponowne załączenie – SPZ pięciokrotny

SPZ v3 A_ARF3 79 Samoczynne ponowne załączenie – SPZ jednokrotny 

 do 255 udanych cykli – standard rosyjski

AWSC A_ACIF Wymuszenie składowej czynnej

Synchrocheck v1 A_SYNC1
Moduł synchronicznego załączenia – działa w oparciu o wejścia 

dwustanowe

Synchrocheck v2 A_SYNC2 Moduł synchronicznego załączenia – działa w oparciu o pomiary

AZP A_AZP Automatyka załączania pomp

Blokady A_INTERLOCK Układ blokad trwałej załączania łącznika

Blokada Przejściowa A_TEMP_INTERLOCK Układ blokad przejściowej załączania łącznika

Sygnalizacji Alarm A_ALARM Układ sygnalizacji alarmu – szyna UP

Awaryjne Wyłączenie A_TRIP Układ awaryjnego wyłączenia – szyna AW

Nazwa Symbol Opis / główna funkcja

Układy sygnalizacji

Automatyki

Autotestowanie

CBCT A_CTRL_BREAKER Test Sterowania Wyłącznikiem

PAT A_PAT Test Zabezpieczeń i Automatyk

HVT A_HVT Test Wysokim Napięciem

Nazwa Symbol Opis / główna funkcja

Wyłącznik
A_BREAKER Układ kontroli stanu – wyłącznik

A_CTRL_BREAKER Układ sterowania –  wyłącznik

Stycznik A_CONTACTOR Układ kontroli stanu – stycznik

A_CTRL_CONTACTOR Układ sterowania – stycznik
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Kontakt

I > A_IGT1 50/51/67, 50V/51V/67V 
50F/51F/67F Nadprądowe fazowe I stopnia

I >> A_IGT2 50/51/67, 50V/51V/67V 
50F/51F/67F Nadprądowe fazowe II stopnia

I >>> A_IGT3 50/51 Nadprądowe fazowe III stopnia

AI >>> A_AIGT3 50/51 Autonomiczne Niezależne Zabezpieczenie Nadprądowe fazowe III stopnia

I >zależne A_IDMT 51/67 Nadprądowe zależne

dI >,dI >> A_DIFF1 87T/87M/87G Różnicowoprądowe stabilizowane dI >, z członem  
niestabilizowanym dI >>

I2f > A_TID Detektor prądu magnesowania

I0 > A_EF 50N/51N Nadprądowe ziemnozwarciowe I stopnia

I0 >zależne A_EFIDMT 51N Ziemnozwarciowe zależne

I0 >kierunkowe A_EFD 67N Ziemnozwarciowe kierunkowe

Y0 > A_Y0GT 67YN Admitancyjne / Konduktancyjne / Susceptancyjne

I < A_ILT 37 Podprądowe fazowe / utrata obciążenia

ItA > A_UL 46 Od asymetrii zasilania

U > A_UGT 59 Nadnapięciowe

U0 > A_U0GT 59N Nadnapięciowe składowej zerowej

U2 > A_U2GT 47 Nadnapięciowe składowej przeciwnej

U < A_ULT 27 Podnapięciowe

f > A_FGT 81H Nadczęstotliwościowe

f < A_FLT 81L Podczęstotliwościowe

df/dt A_DFDT 81 Od szybkości zmian częstotliwości

cosɸ< A_COS 55 Współczynnik mocy

P > A_DPGT 32P Mocowe kierunkowe

P <0 A_PLZT 37P Zwrotnomocowe

ItR > A_MS 48/51LR Rozruchowe silnika

NfR > A_NS 66 Od częstotliwości rozruchów

ItU > A_LR 51LR Odzahamowania wirnika

ItS > A_PS 78PS Od wypadnięcia z synchronizmu

U123 A_PRDC 47 Od kolejności wirowania faz

Rwir A_REF 64R Od spadku rezystancji doziemnej wirnika

Θm > A_THERM 49 Przeciążeniowe - model cieplny

Temp A_TEMP 49T Temperaturowe

Tech A_DIP 62 Technologiczne działające na podstawie stanów wejść dwustanowych

Harm A_HARM Kontrolujące zawartość wyższych harmonicznych w sygnale

Łukoochronne A_ARC 50L/27L Zabezpieczenie łukoochronne z kryterium napięciowym i prądowym

Ciągłość uziemienia A_CCEX_EC Iskrobezpieczny obwód kontroli ciągłości uziemienia

Sterowanie Ex A_CCEX_ISC Obwód sterowania iskrobezpiecznego

Temp/rez. A_RTEX Upływnościowe centralne i/lub blokujące, rezystancyjne/ temperaturowe

Zabezpieczenia
Nazwa Symbol Kod ANSI Opis / główna funkcja
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Informacje

Profil
Logika 

Funkcjonalność służy do edycji logiki działania urządzenia, wykorzystuje: zabezpieczenia, automatyki, bramki logicz-

ne, komparatory, timery, przerzutniki, rejestry, bloki zdarzeń, itp

Widok pola
Funkcjonalność służy do edytowania widoku/synoptyki pola.

Nastawy
Funkcjonalność służy do podglądu i edycji parametrów: nominałów, zabezpieczeń, automatyk, układów kontroli  

i sterowania, autotestowania, które są pogrupowane w zestawy nastaw.

Teksty
Funkcjonalność służy do podglądu tekstów zdefiniowanych w urządzeniu w obsługiwanych językach oraz do zmiany 

tekstów edytowalnych.

Wybrane liczniki
Funkcjonalność służąca do konfiguracji okna Wybrane Liczniki Zdarzeń.

Wybrane pomiary
Funkcjonalność służąca do konfiguracji okna Wybrane Pomiary.

Wybrane rejestry Modbus 

Funkcjonalność służy do mapowania rejestrów MODBUS.

Symulator
Funkcjonalność służy do przeprowadzenie symulacji działania zaprojektowanej logiki oraz podgląd sygnałów analo-

gowo - cyfrowych znajdujących się na schemacie profilu. Do wymuszenia sygnałów wejściowych i wartości pomiaro-

wych można wykorzystać dane zapisane w formacie COMTRADE.

Sterowanie
Fuunkcjonalność służąca do lokalnego i zdalnego sterowania łącznikami, kasowania sygnalizacji, wykonywania  

poleceń użytkownika.

Częstotliwość sieci 
Urządzenie może współpracować z sieciami o częstotliwości 50 Hz i 60 Hz.

Diody swobodnie programowalne
Funkcjonalność służy do edycji diod: wybór funkcji jaką mają sygnalizować, kolejność wyświetlania, opis, kolor oraz 

tryb świecenia.
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Konfiguracja
Funkcjonalność służy do podglądu i edycji parametrów konfiguracyjnych urządzenia, m.in.: trybu pracy, sterowania 

lokalne/zdalne, zegara systemowego, zestawu nastaw, portów komunikacyjnych, interfejsu użytkownika.

Dziennik 

Funkcjonalność służy do podglądu zarejestrowanych  

w urządzeniu zdarzeń. Zdarzenia są rejestrowane  

ze znacznikiem czasu o rozdzielczości 1ms. Mogą posiadać 

do 5 parametrów. Zdarzenia można wyświetlać w formie  

skróconej lub pełnej oraz filtrować według ich typów.

Symbol Typ zdarzenia

Normalne

Pobudzenie

Odwzbudzenie

Alarm

Wyłączenie

Blokada

Zadziałanie

Serwis
Funkcjonalność służy do:  podglądu wartości wykorzystywanych przez mechanizm Samokontroli (SC), podglądu i 

edycji parametrów dostępnych dla użytkowników z uprawnieniami serwisowymi, np.: współczynników kalibracyj-

nych, wartości diagnostycznych, parametrów działania portów komunikacyjnych.

 

Liczniki zdarzeń
Każde zdarzenie zdefiniowane w urządzeniu posiada 16-bitowy licznik. Funkcjonalność służy do podglądu ich  

wartości w oknie Liczniki Zdarzeń.

Stany 

Funkcjonalność służy do podglądu stanów: systemowych, wejść i wyjść cyfrowych, diod sygnalizacyjnych, komunika-

cyjnych, informacji o logowaniu użytkowników.

Pomiary 

Funkcjonalność służy do podglądu pomiarów wraz z ich statusem.
Symbol Flaga pomiaru

Niedostępny

Niepewny

Poniżej zakresu

Powyżej zakresu

Nieskończoność

Manager użytkowników
Funkcjonalność kontroluje i identyfikuje dostęp 12 użytkowników do 11 funkcji urządzenia. Dostęp do funkcji jest 

nadawany przez Administratora. Każdy użytkownik może zalogować się do urządzenia po podaniu hasła.

Rejestry algorytmów
Funkcjonalność służy do podglądu w formie tekstowej i graficznej stanu pracy algorytmów, np: zabezpieczeń, auto-

matyk, łączników.

Nadzór
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Informacje

SC - Samokontrola
W przypadku wykrycia uszkodzenia, które mogłoby zagrozić bezpieczeństwu eksploatacji rozdzielnicy, następuję 

przerwanie pracy urządzenia, rozwarcie styków przekaźnika AL, włączenie sygnalizacji optycznej na płycie czołowej. 

Samokontrola obejmuje: 

• napięcia: zasilania, referencyjne i baterii,

• pamięć: programu i danych,

• poprawność wewnętrznej komunikacji pomiędzy modułami,

• współczynniki kalibracyjne torów pomiarowych.

MAC - Manualne sprawdzenie algorytmów
Mechanizm symuluje wartości pomiarowe i pozwala na sprawdzenie poprawności działania algorytmu. 

Diagnostyka

DOC - Kontrola działania urządzenia
Mechanizm pozwala na wykonanie operacji sprawdzenia poprawności działania urządzenia bez konieczności jego 

demontażu.

CBD - Diagnostyka wyłącznika
Mechanizm służy do wyznaczania krytycznych parametrów wyłącznika/stycznika w trakcie jego eksploatacji.

 Analizowane są: liczba otwarć łącznika,liczba otwarć łącznika z powodu zadziałania zabezpieczenia nadprądowego, 

średni czas otwarcia z ostatnich 10 cykli, maksymalny czas otwarcia z ostatnich 10 cykli, ΣI [kA] - skumulowany prąd  

w momencie zainicjowania operacji otwórz dla każdej z faz.

Autotestowanie

CCT - Test prądu skumulowanego 
Mechanizm kontrolujący wartość prądu skumulowanego dla każdej z faz.

CBCT - Test sterowania wyłącznikiem  
• Mechanizm kontrolujący ciągłość obwodów sterowania cewkami wyłącznika oraz kontrola napięcia pomocniczego

• Kontrola ciągłości obwodów sterowania cewkami wyłącznika poprzez wejście binarne

ISCT - Test obwodów sterowania iskrobezpiecznego
Mechanizm sprawdzania poprawności dołączonego obwodu zewnętrznego, kontrolujący m.in. zwarcie i rozwarcie 

zacisków obwodu.

ECT - Test obwodów ciągłości uziemienia
Mechanizm sprawdzania poprawności dołączonego obwodu zewnętrznego, kontrolujący m.in. zwarcie i rozwarcie 

zacisków obwodu.

HVT - Test wysokimnapięciem
Mechanizm do kontroli stanu izolacji kabla wysokim napięciem przed załączeniem.

PAT - Test zabezpieczeń i automatyk
Mechanizm sprawdzania poprawności działania zabezpieczeń i automatyk z wykorzystaniem zewnętrznych układów 

testujących.
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Kontakt

DAR - Rejestrator zakłóceń
Funkcjonalność służy do rejestracji sygnałów analogowo-cyfrowych o częstotliwości próbkowania 2kHz.

CDAR - Rejestrator kryterialny
 Funkcjonalność służy do rejestracji sygnałów analogowo-cyfrowych o częstotliwości próbkowania 50Hz.

PQA - Analizator jakości energii 
Funkcjonalność służy do oceny jakości energii zgodnie z normami PN EN 50160:2002, PN EN 61000-4-7 i PN EN 61000-4-30.

A I >>> - Autonomiczne niezależne zabezpieczenie nadprądowe  
Niezależny układ do ochrony obiektów przed skutkami zwarć w sytuacji braku napięcia zasilania urządzenia. Energia do 

zasilania pobierana jest z przekładników prądowych. AI >>> wspólpracuje z niskonapięciowym układem wybijakowym, co 

zapewnia otwarcie łącznika przy braku napięcia zasilania w obwodzie sterowania wyłącznikiem. Funkcjonalność dodat-

kowo kontroluje prąd graniczny łącznika po przekroczeniu, którego wysyłany jest sygnał na otwarcie wyłącznika w polu 

nadrzędnym

Rozszerzenia

SLOG - Dziennik systemowy 
Funkcjonalność służy do przechowywania informacji ze znacznikiem daty i czasu dotyczących ostatniej operacji, np.: logo-

wania, zmiany nastaw, kasowania sygnalizacji, poleceń sterujących. 

 

RPS - Redundantne zasilanie 
Rozwiązanie pozwalające na instalowanie dodatkowego niezależnego zasilacza, tworząc system redundantnego zasilania. 

UPS - Podtrzymanie bateryjne 
• Wewnętrzny układ UPS, zastosowany np. w sterowniku polowym MUPASZ 710 plus, zapewnia podtrzymanie pełnej 

funkcjonalności urządzenia od zaniku napięcia przez 60s. W przypadku odłączenia podświetlenia wyświetlacza czas 

ten wydłuża się do 200s.

• Zewnętrzny układ UPS, zastosowany np. w sterowniku modułowym SEM, zapewnia podtrzymanie pracy urządzeń 

sterownika Smart Grid wraz z modułami rozszerzeń oraz napędów łączników. Współpraca między sterownikiem  

a układem UPS odbywa się poprzez wyjścia dwustanowe i łącze komunikacyjne.
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Serwis

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”

Kontakt
tel./faks:  +48 22 590 73 91

email:   energetyka@itr.org.pl

www:   energetyka.itr.org.pl
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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 ELF. Szkolenia organizowane są w 6-cio osobowych grupach. ITR zapewnia wszyst-

kie potrzebne materiały informacyjne, stanowiska badawcze/symulacyjne, urządzenia i sprzęt komputerowy potrzebny do 

przeprowadzenie wykładów oraz zajęć praktycznych. 

Na życzenie klienta szkolenie może być przeprowadzone w innym wskazanym przez niego miejscu.

Usługi

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.

• 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, 

 portów komunikacyjnych, 

 rejestratora zakłóceń, 

 rejestratora kryterialnego, 

 widok pola.

                      ITR Energetyka| KATALOG 2017 |  sterowniki polowe                          35



Referencje

Przykładowe realizacje
3M POLAND Sp. z o.o.

ArcelorMittal Poland S. A

Arctic Paper Kostrzyn S. A.

BARLINEK S. A.

BOT KWB BEŁCHATÓW S. A.

CEMENTOWNIA OŻARÓW, Grupa Ożarów S.A.

CUKROWNIA KRASNYSTAW, KSC S. A.

CUKROWNIA WERBKOWICE, KSC S. A.

DOLINA NIDY Sp z o.o.

El-Centrum S. A.

Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna „Barbara”

Indesit Company Polska Sp. z o.o.

Inter Europol Piekarnia Szwajcarska Sp. z o.o. sp.j.

KATOWICKIE WODOCIĄGI S. A.

KGHM Polska Miedź S. A.

Kuźnia Glinik Sp. z o.o.

KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”

KWK „Brzeszcze”

KWK „Budryk”

KWK „Chwałowice”

KWK „Halemba - Wirek”

KWK „Jankowice”

KWK „Knurów-Szczygłowice”

KWK „Krupiński”

KWK „Marcel”

KWK „Murcki-Staszic” 

KWK „Pniówek”

KWK „Pokój”

KWK „Rydułtowy - Anna”

KWK „Sośnica - Makoszowy”

KWK „Wujek”

KWK „Ziemowit”

MEGATEM EC-LUBLIN Sp. z o.o.

MPWiK w Lublinie Sp. z o.o.

MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren

PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A.

PKP Energetyka S.A.

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie

STADION SPORTOWY BEŁCHATÓW, GKS „Bełchatów” S. A.

„STOMIL SANOK” Spółka Akcyjna

Tarnowskie Wodociągi Spółka z o.o.

T-matic Systems S. A.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S. A.

SYBERIA (Czukotka, Jakucja, Bajkał) – pola roponośne, kopalnie 

diamentów
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Partnerzy
ABB Sp. z o.o.

Biuro Techniczno - Handlowe Eplan s.c.

Elektrim S. A.

ELEKTROBUDOWA S. A.

ELEKTROMETAL ENERGETYKA S. A.

ELEKTROMETAL S. A. Cieszyn

ELEKTROMONTAŻ-LUBLIN Sp. z o.o.

Elgór + Hansen S.A.

Eplan

F.A.E. Zwarpol Sp. z o.o.

Hansen Electric, spol. s r.o.

Hulanicki Bednarek Sp. z o.o.

Instytut Elektrotechniki

Instytut Energetyki - Instytut Badawczy

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

KGHM CUPRUM sp. z o.o. 

BIAŁORUŚ 

WIETNAM

Eksport

TURCJA

Lamel Rozdzielnice Sp. z o.o.

OPA-ROW Sp. z o.o.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Politechnika Białostocka

Politechnika Częstochowska

Politechnika Łódzka

Politechnika Śląska

Politechnika Świętokrzyska

Politechnika Warszawska

Politechnika Wrocławska

PPHU Atut Sp. z o.o.

P.P.H.U. Martech-Plus Marcin Mistarz Sp. J.

P. P. Handlowe Elektromontaż-Export S. A.

REVICO S. A.

Transformex Sp. z o.o.

ZPUE S. A.

CZECHY

FRANCJA

BOŚNIA 
I HERCEGOWINA

RUMUNIA

LITWA

ŁOTWA

HOLANDIA

ROSJA

UKRAINA
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Notatki
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Instytut Tele- i Radiotechniczny
03-450 Warszawa
ul. Ratuszowa 11
tel.:            + 48 22 590 73 91
email:        energetyka@itr.org.pl
www:        energetyka.itr.org.pl

Informacje umieszczone w katalogu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Kierownik Centrum Teleinformatyki i Elektroniki 

mgr inż. Paweł Wlazło 

+ 48 601 634 932

Kierownik Zakładu Systemów Teleinformatycznych  

SMART GRID  dr inż. Aleksander Lisowiec

+ 48 607 666 707

Kierownik Zakładu Komercjalizacji i Wdrożeń

mgr inż. Maciej Rup

+ 48 669 799 797

Kierownik Działu Promocji

inż. Tomasz Głuszak

+ 48 609 030 798

Starszy Specjalista Działu Promocji

mgr Piotr Nowakowski

+ 48 661 255 855

Kierownik Zakładu Aplikacji Sprzętowych

mgr inż. Andrzej Jaworski

+ 48 607 079 811


