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Bezpieczeństwo 
 

 
Niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie urządzenia, może stwarzać 
zagrożenie dla osób obsługujących, jak również grozi uszkodzeniem urządzenia. 

 
Należy przestrzegać krajowych i branżowych przepisów bezpieczeństwa podczas montażu 
i eksploatacji. 

 
 

 
W przypadku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania urządzenia 
użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zaistniałe zagrożenie bezpieczeństwa jak i powstałe 
uszkodzenia urządzenia. 

 
Właściwa i bezawaryjna praca urządzenia wymaga odpowiedniego transportu, przechowywania, 
montażu, instalowania i uruchomienia, jak również prawidłowej obsługi, konserwacji i serwisu. 

 
Montaż i obsługa urządzenia może być wykonywana jedynie przez odpowiednio przeszkolony 
personel. 

 

 

Uwagi 
 

 Zastrzega się prawo zmian w urządzeniu. 

 Urządzenie jest przyrządem do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych. 

 Pozostałe dokumenty dotyczące urządzenia można pobrać ze strony energetyka.itr.org.pl 

 
 
 
 

http://www.energetyka.itr.org.pl/
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1. Wprowadzenie 

 Symbole 

 

Znak ostrzeżenia elektrycznego wskazujący na ważną informację związaną z obecnością 
zagrożenia, które może spowodować porażenie prądem elektrycznym. 

 

Znak ostrzeżenia, wskazujący na ważną informację związaną z zagrożeniem,  
które mogłoby spowodować uszkodzenie lub niewłaściwe działanie urządzenia.  

 
Znak informacyjny, wskazujący na wyjaśnienie istotnych cech i parametrów urządzenia. 
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2. Informacje ogólne 

 Przeznaczenie 

 

Panele HMI typu PAN przeznaczone są do wizualizacji stanu pracy urządzeń lub systemów takich 
jak: sterowniki modułowe SEM, sterowniki polowe typu MUPASZ/MIZAS, systemów GIT, CFI, PES, 
PVE, SSC. Łączność z panelami odbywa się przy wykorzystaniu łącz komunikacyjnych typu Ethernet 
lub RS485/422. 

 

  

Rys. 2.1 Widok paneli 

 

 

Funkcjonalność paneli typu PAN  jest uzależniona od parametrów i funkcjonalności sterownika z 
jakim współpracuje. 

Do zastosowań gdzie występują ograniczenia związane z wymiarami oraz masą instalowanych urządzeń 
dedykowane są panele typu PAN1 lub PAN3, charakteryzujące się kompaktową i zwartą budową. Do rozwiązań, 
gdzie kluczowym aspektem jest uniwersalność i skalowalność oraz możliwość przyszłej rozbudowy dedykowany 
jest panel typu PAN7. 

 

Funkcjonalność PAN 1 PAN 3 PAN 7 

Diody sygnalizacyjne ✓  ✓  ✓  

Przyciski ✓  ✓  ✓  

Wyświetlacz  ✓  ✓  

Logika programowalna PLC   ✓  

Karty rozszerzeń   ✓  

Ethernet/GSM   ✓  

Serwer http   ✓  

e-Paszport   ✓  
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3. PAN1 

 Informacje ogólne 

 

PAN 1 jest najmniejszym- ultra-cienkim, ultra-lekkim, panelem HMI o dużym stopniu ochrony 
od strony płyty czołowej (IP68). Przeznaczony jest do współpracy z inteligentnymi urządzeniami 
elektronicznymi (IED), współpracującymi z elektroenergetycznymi rozdzielnicami SN i nn bądź też 
z urządzeniami elektrycznymi wymagającymi wizualizacji lub sterowania.  

 

    

Rys. 3.1. Widok płyty czołowej PAN 1 

Zasilanie i wymiana danych ze sterownikiem odbywa się poprzez łącze RJ-45. Interfejs użytkownika składa się z 7 
diod sygnalizacyjnych oraz trzech przycisków.  

Funkcjonalność PAN 1: 

• sygnalizacja zasilania sterownika i panelu; 

• sterowanie łącznikiem: zamknij, otwórz; 

• graficzna sygnalizacja stanu łącznika: otwarty, zamknięty, awaria; 

• zmiana trybu sterowania: brak, lokalne, zdalne. 

Tab. 3.1. Diody sygnalizacyjne 

Symbol / Nazwa Kolor Opis 

  zielony 
Sygnalizuje poprawny stan napięcia zasilającego sterownik i panel.  
Świeci światłem ciągłym.  

OTWARTY  
OPENED 

zielony Sygnalizuje otwarty łącznik. Świeci światłem ciągłym. 

ZAMKNIETY 
CLOSED 

czerwony Sygnalizuje zamknięty łącznik. Świeci światłem ciągłym. 

AWARIA 
FAIL 

żółty Sygnalizuje stan awarii łącznika. Świeci światłem ciągłym. 

ZDALNE 
REMOTE 

żółty Sygnalizuje zezwolenie na sterowanie zdalne. Świeci światłem ciągłym. 

LOKALNE 
LOCAL 

żółty Sygnalizuje zezwolenie na sterowanie lokalne. Świeci światłem ciągłym. 

BRAK 
OFF 

żółty Sygnalizuje brak zezwolenia na sterowanie. Świeci światłem ciągłym. 

Tab. 3.2. Przeznaczenie przycisków 

Symbol Opis 

 

Sterowanie na zamknięcie łącznika 

 

Sterowanie na otwarcie łącznika 

 

Zmiana miejsca sterowania: ZDALNIE, LOKALNIE, BRAK/ REMOTE, LOCAL, OFF 
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 Obsługa urządzenia 

Przycisk  pozwala na zmianę miejsca sterowania: Zdalne, Lokalne, Brak. Naciskając przycisk następuje 
cykliczna zmiana miejsca sterowania: Zdalne -> Lokalne ->Brak ->Zdalne -> …   
Wybrane miejsce sterowania sygnalizowane jest odpowiednią diodą.  
 

 

Wybrane miejsce sterowania jest zapamiętywane w sterowniku np. SEM SC11. 
Po powrocie napięcia zasilania urządzenia przywracany jest ostatni wybrany stan. 

 
 
Tryb sterowania: LOKALNE -  sterowanie przez operatora lokalnego 
 

Jeśli nie ma blokad sterowania (wynikających z logiki działania), przyciski ,  generują impulsy  
o określonym czasie trwania na wyjścia sterujące aparatem łączeniowym.  
 
Tryb sterowania: ZDALNE -  sterowanie z telemechaniki 
 

Działanie przycisków ,  jest pomijane. Sterowanie łącznikiem odbywa się, z uwzględnieniem blokad 
sterowania wynikających z logiki działania zaimplementowanej w sterowniku, poprzez łącza komunikacyjne 
znajdujące się w sterowniku.  
 
Tryb sterowania: BRAK – brak możliwości sterowania 
 

Działanie przycisków ,   oraz poleceń  sterujących z telemechaniki jest pomijane – blokada sterowania.  
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4. PAN3 

 Informacje ogólne 

 

PAN 3 jest ultra-cienkim, ultra-lekkim, panelem HMI, o dużym stopniu ochrony od strony płyty 
czołowej (IP68). Przeznaczony jest do współpracy z inteligentnymi urządzeniami elektronicznymi 
(IED), współpracującymi z elektroenergetycznymi rozdzielnicami SN i nn. 

 

 

Rys. 4.1. Widok płyty czołowej PAN 3 

Zasilanie i wymiana danych ze sterownikiem odbywa się poprzez łącze RJ-45. Interfejs użytkownika składa się z 
kolorowego wyświetlacza 2,8 cala, diod sygnalizacyjnych oraz 5 przycisków.  

Funkcjonalność PAN 3: 

• sygnalizacja zasilania sterownika i panelu; 

• sygnalizacja stanu pracy sterownika;  

• sterowanie łącznikiem: zamknij, otwórz; 

• graficzna sygnalizacja stanu łącznik: otwarty, zamknięty, awaria; 

• zmiana trybu sterowania: brak, lokalne, zdalne; 

• wyświetlanie: pomiarów, dziennika zdarzeń, alarmów, identyfikacji; 

• podgląd i edycja parametrów: konfiguracyjnych, nastaw, portów komunikacyjnych. 
 

 

Funkcjonalność panelu typu PAN3  jest uzależniona od parametrów i funkcjonalności sterownika z 
jakim współpracuje. 

Tab. 4.1. Diody sygnalizacyjne 

Nazwa Kolor Opis 

POWER zielony 
Sygnalizuje poprawny stan napięcia zasilającego sterownik i panel.  
Świeci światłem ciągłym.  

STATUS żółty 

Sygnalizuje poprawną współpracę sterownika i panelu.  
Świeci światłem przerywanym.  
Brak współpracy sterownika z panelem.  
Świeci światłem ciągłym.  

Tab. 4.2. Przeznaczenie przycisków 

Symbol Opis 

 

Sterowanie na zamknięcie łącznika 

 

Sterowanie na otwarcie łącznika 

 

Przyciski kontekstowe – służą do zmiany wyświetlanych informacji na ekranie oraz edycji pa-
rametrów 
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Tab. 4.3. Przeznaczenie przycisków dostępnych na wyświetlaczu 

Symbol Opis 

 
Przejście do następnego ekranu 

 
Wyświetlenie informacji o podłączonych urządzeniach 

 
Przejście do menu konfiguracyjnego 

 
Zmiana adresu lub sterowania 

 
Zmiana adresu lub sterowania 

 
Przejście do okna przywracania ustawień fabrycznych 

 
Potwierdzenie decyzji 

 
Cofnięcie decyzji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Interfejs użytkownika 
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Interfejs panelu składa się z menu głównego, konfiguracyjnego oraz identyfikacyjnego. Liczba 
dostępnych ekranów  w danym menu zależy od ilości urządzeń z jakim PAN3 akutlanie 
współpracuje. 

 

Za pomocą przycisku kontekstowego oznaczonego  z dowolnego miejsca można przejść 
do następnego ekranu.  

4.2.1. Menu główne 

Na rys. 4.2.1.  przedstawiono przykładowy wygląd ekranu głównego po uruchomieniu PAN3. Na ekranie 
rozmieszczone są ikony informujące o stanie przełączników, trybie sterowania, obecności zasilania 
podstawowego oraz rejestrowaniu przebiegu. Na dole ekranu wyświetlana jest informacja o aktualnym napięciu 
zasilania panelu. Dostępne są również przyciski pozwalające na wykonanie akcji użytkownika:  przejście do menu 
konfiguracyjnego, identyfikacyjnego lub do kolejnego ekranu w menu głównym.  

 

Rys. 4.2.1. Ekran główny menu głównego 

Tab. 4.4. Objaśnienie ikon wyświetlanych na wyświetlaczu 

Symbol Opis 

 
Obecność zasilania podstawowego / brak obecności zasilania podstawowego 

 

Przechowywanie informacji o zarejestrowaniu przebiegu / informacja o 
zarejestrowaniu przebiegu nie jest przechowywana 

 
Lokalne sterowanie łącznikiem włączone / wyłączone 

 
Zdalne sterowanie łącznikiem włączone / wyłączone 

 

Łącznik otwarty / zamknięty.  
Naprzemienne pojawianie się tych ikon sygnalizuje awarię łącznika. 
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Przejście do podglądu Stanów wejść i wyjść binarnych odbywa się przez 
wciśnięcie przycisku kontekstowego oznaczonego  z poziomu 
ekranu głównego przedstawionego na rys. 4.2.1. 
Ekran Stany jest podzielony na dwie części. Na górnej jego części wy-
świetlany jest status wejść i wyjść binarnych urządzenia SC11, natomiast 
na dolnej stan wejść i wyjść binarnych urządzenia SB11. 
 

 

Jeśli SEM SB11 nie jest połączone z SC11 to ekran Stany wygląda tak, jak 
przedstawiono na obrazku obok. 
 
Zielone wypełnienie pola z cyfrą oznacza stan wysoki na danym wejściu 
lub wyjściu, kolor biały - stan niski. 
 

 

Przejście do podglądu aktualnych Pomiarów odbywa się przez wciśnię-
cie przycisku kontekstowego oznaczonego  z poziomu ekranu 
Stany. 
Ekran Pomiary dostarcza użytkownikowi informację o :  

• Aktualnym napięciu i prądzie zasilania  

• Liczbie wykonanych otwarć i zamknięć łącznika 

• Liczbie całkowitych zaników napięcia zasilania 
Wciśnięcie przycisku kontekstowego oznaczonego  powoduje 
powrót do ekranu głównego przedstawionego na rys. 4.2.1 
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4.2.2. Menu konfiguracyjne 

 

Przejście do ekranu Sterowania odbywa się przez naciśnięcie 

przycisku kontekstowego oznaczonego  z poziomu dowolnego 
ekranu menu głównego. Po przejściu do tego okna automatycznie 
zaznaczany jest aktualnie ustawiony tryb sterowania, który 

można zmieniać za pomocą przycisków  oraz .   
Zatwierdzenie zmian następuje po naciśnięciu przycisku kontek-
stowego oznaczonego , czyli przejściu do następnego okna 
menu. 

 

Ekran Adres umożliwia użytkownikowi zmianę adresu komunika-
cyjnego łącza X31 RS-485 znajdującego się na płycie czołowej SEM 
SC11. Po włączeniu ekranu wyświetlony jest aktualnie ustawiony 

adres, którego zmiana jest możliwa za pomocą klawiszy  oraz 

.  
Przytrzymanie jednego z tych przycisków powoduje zmianę ad-
resu o 10, natomiast krótkie wciśnięcie modyfikuje ustawianą 
wartość o 1.  
Zatwierdzenie zmian następuje po naciśnięciu przycisku kontek-
stowego oznaczonego , co jest również przejściem do na-
stępnego okna menu konfiguracyjnego. 

 

Ekran Podsumowanie wyświetla ustawione przez użytkownika 
parametry konfiguracyjne urządzenia SEM SC11. Użytkownik ma 
możliwość przywrócenia początkowych wartości parametrów 

konfiguracyjnych. W tym celu należy wcisnąć przycisk .  
 
Wciśnięcie przycisku kontekstowego oznaczonego  
powoduje powrót do ekranu menu głównego, z którego 
użytkownik przeszedł do menu konfiguracyjnego. 

 

Ekran Ustawienia fabryczne oczekuje na potwierdzenie przez 
użytkownika decyzji o przywróceniu początkowych wartości 
parametrów konfiguracyjnych.   

• Wciśnięcie przycisku  lub  powoduje powrót do 
ekranu Podsumowanie bez przywracania ustawień fabrycz-
nych. 

• Potwierdzenie decyzji o zmianie parametrów konfiguracyj-

nych    na początkowe odbywa się za pomocą przycisku . 

 

Po wykonaniu powyższych czynności wyświetlony zostanie ekran 
Podsumowanie ze zmienionymi nastawami na fabryczne. 
 
Wciśnięcie przycisku kontekstowego oznaczonego  
powoduje powrót do ekranu menu głównego, z którego 
użytkownik przeszedł do menu konfiguracyjnego. 
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4.2.3. Menu Identyfikacyjne 

 

 

Przejście do ekranu Identyfikacja SEM SC11 odbywa się przez 

naciśnięcie przycisku kontekstowego oznaczonego z po-
ziomu dowolnego ekranu menu głównego.  
Ekran dostarcza użytkownikowi informacje o modelu, nume-
rze seryjnym, wersji oprogramowania, aktualnym widoku oraz 
adresie komunikacyjnym złącza X31 RS-485 urządzenia SEM 
SC11.  
Przejście do następnego ekranu menu identyfikacyjnego 
odbywa się przez naciśnięcie przycisku kontekstowego 
oznaczonego . 

 

Ekran Identyfikacja SEM SB11 jest wyświetlany tylko wtedy, 
gdy urządzenie SEM SB11 jest podłączone do SEM SC11. 
 
Użytkownik uzyskuje informację o modelu, wersji oprogramo-
wania oraz adresie urządzenia. 
 
Przejście do następnego ekranu menu identyfikacyjnego od-
bywa się przez naciśnięcie przycisku kontekstowego oznaczo-
nego . 

 

Ekran Informacje dostarcza użytkownikowi informacji o pro-
ducencie. 
 
Wciśnięcie przycisku kontekstowego oznaczonego  
powoduje powrót do ekranu menu głównego, z którego 
użytkownik przeszedł do menu identyfikacyjnego. 
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5. PAN 7  
 Informacje ogólne 

 

PAN 7 jest komputerem przemysłowym z wbudowanym 7 calowym ekranem dotykowym, 
16 diodami sygnalizacyjnymi RGB, przyciskami do sterowania łącznikami oraz przyciskami do obsługi 
menu. Panel ma zaimplementowany mechanizm programowalnych funkcji logicznych, bogaty zbiór 
obsługiwanych protokołów komunikacyjnych. Opcjonalnie w panel może zostać wbudowany 
e-Paszport, ułatwiający zarządzanie majątkiem sieciowym. 

 

Rys. 5.1. Widok płyty czołowej PAN 7 

PAN 7 przeznaczony jest do wizualizacji stanu pracy oraz edycji parametrów: 

• sterowników modułowych SEM,  

• sterowników polowych typu MUPASZ / MIZAS,  

• systemu Inspekcji Przyrostów Temperatury - GIT,  

• systemu Lokalizacji i Izolacji miejsca Zwarcia - CFI,  

• systemu Inteligentnego Sterowania Stacją elektroenergetyczną – SSC, 

• oraz innych inteligentnych urządzeń elektronicznych obsługujących protokoły typu: Modbus, DNP, 
TCP/IP.  

Wymiana danych między panelem, a sterownikiem odbywa się przy wykorzystaniu łącz komunikacyjnych typu 
Ethernet lub RS485/422.  

Panel pełni jednocześnie funkcje: 

• koncentratora danych z wielu urządzeń oraz sieci, 

• panelu operatorskiego HMI, 

• koordynatora liczników energii, 

• sterownika programowalnego PLC, 

• bramy komunikacyjnej do systemów SCADA i GIS. 
 

PAN 7 jest dedykowany do rozwiązań, gdzie kluczowym aspektem jest uniwersalność i skalowalność oraz 
możliwość przyszłej rozbudowy. Oprócz łączy komunikacyjnych wbudowanych standardowo może być 
wyposażony w 4 moduły rozszerzeń typu: łącza komunikacyjne, wejścia i wyjścia analogowo / binarne, wejścia 
i wyjścia optyczne i specjalizowane – tab. 5.1.  

Konfiguracja działania panelu, w tym projektowanie logiki, parametryzacja diod 
sygnalizacyjnych i synoptyki pola odbywa się za pomocą programu ELF. 
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Zestaw zaimplementowanych w PAN 7 aplikacji zależy od przeznaczenia panelu oraz wymagań 
użytkownika końcowego. 

Tab. 5.1. Moduły rozszerzeń dla PAN 7 

Moduł rozszerzeń 1 2 3 4 

RS-485 ✓  ✓  ✓  ✓  

RS-422 ✓  ✓  ✓  ✓  

RS-232 ✓  ✓  ✓  ✓  

CAN-BUS/PPM2 ✓  ✓  

Modem GSM ✓  ✓  

Ethernet 100 MBit ✓  ✓  ✓  ✓  

USB ✓  ✓  ✓  ✓  

BI3 – wejścia binarne ✓  ✓  ✓  ✓  

FI3 – wejścia bezpotencjałowe ✓  ✓  ✓  ✓  

BO3 – wyjścia binarne ✓  ✓  ✓  ✓  

AI3 – wejścia 4-20mA  ✓  ✓  ✓  ✓  

AI3 – wejścia 0-10V  ✓  ✓  ✓  ✓  

AO3 – wyjścia 4-20mA ✓  ✓  ✓  ✓  

AO3 – wyjścia 0-10V ✓  ✓  ✓  ✓  

AI3 – wejścia PT-100 ✓  ✓  ✓  ✓  

AI3 – wejścia NTC/PTC ✓  ✓  ✓  ✓  

DI1 – wejście czujnika wibracji, temperatury, nasłonecznienia ✓  ✓  ✓  ✓  

 

Tab. 5.3. Diody sygnalizacyjne 

Nazwa/Symbol Kolor Opis 

  zielony 
Sygnalizuje poprawny stan napięcia zasilającego  panelu.   
Świeci światłem ciągłym.  

16 diod 
sygnalizacyjnych 

RGB 
Tryb i przyczyna świecenia zależy od profilu logiki zaimplementowanej 
w panelu. 

Tab. 5.2. Przeznaczenie przycisków 

Symbol Opis 

 
Wybranie przycisku powoduje wyjście z aplikacji / okna powrót do poprzedniego ekranu. 

 
Jedno krótkie naciśnięcie powoduje przejście do aplikacji głównej. 

 
Jedno krótkie naciśnięcie powoduje przejście do okna menu. 

 
Sterowanie na zamknięcie łącznika. 

 
Sterowanie na otwarcie łącznika. 
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W poszczególnych  aplikacjach, na ekranie mogą być dostępne dodatkowe przyciski kontekstowe 
wyświetlane na ekranie. 

Tab. 5.4. Przeznaczenie przycisków dostępnych na wyświetlaczu 

Symbol Opis 

 
Menu aplikacji, polecenia i opcje 

 
Pomoc  – polecenie wyświetlanie informacji pomocy dla danej aplikacji 

 
Powrót do poprzedniego ekranu 

 
Przejście do następnego ekranu 

 
Rozwinięcie listy 

 
Zwinięcie listy 
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 e-Paszport 

 

e-Paszport to innowacyjne rozwiązanie dedykowane do wspierania systemów Zarządzania 
Majątkiem Sieciowym, dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań aplikacji użytkownika. 
Stosowanie rozwiązania dostosowanego do potrzeb przedsiębiorstwa ma na celu wprowadzenie 
nowej jakości w procesie paszportyzacji. Osiągnięcie tego jest możliwe poprzez zaoferowanie 
dużego zbioru funkcjonalności i bardzo niskie nakłady finansowe na wprowadzenie rozwiązania do 
stosowania.  

 
e-Paszport jest obsługiwany przez pakiet aplikacji EPASS, obsługujący między innymi: 

• Identyfikację – zbiór parametrów pozwalających jednoznacznie zidentyfikować urządzenie lub grupę 
urządzeń:  nazwa, typ, model, numer seryjny, data produkcji, miejsce produkcji, itp. 

• Lokalizację – zbiór informacji służących do jednoznacznej lokalizacji urządzenia: wskazanie miejsca 
instalacji urządzenia, schematy elektryczne i konstrukcyjne, plany budowlane, współrzędne geograficzne, 
adres, mapa dojazdu do miejsca instalacji. 

• Dokumenty – zbiór dokumentów dotyczących urządzenia dostarczony przez producenta, dostawcę, serwis, 
użytkownika końcowego: instrukcja użytkowania, karta katalogowa, deklaracja zgodności, certyfikaty, 
dopuszczenia, raporty z badań i testów, filmy instruktarzowe . 

• Historię eksploatacji – zbiór wpisów, notatek użytkowników i dokumentów opatrzonych stemplem 
czasowym poczynając od daty wyprodukowania urządzenia, a kończąc na wycofaniu go z eksploatacji. 

 

Rys. 5.2.1. Przykładowy widok ekrany e-Papieru.  

Wersja e-Paszportu zaimplementowana w PAN 3 jest wyposażona w wyświetlacz 2,9 cala wykonany 
w technologii papieru elektronicznego – wyświetlanie danych nie wymaga zasilania. Na ekranie wyświetlane są 
informacje dotyczące urządzenia (-eń), które obsługuje, np.:  

• nazwa i numer seryjny,  

• data ostatniego przeglądu, 

• status urządzenia, 

• znaki graficzne, logo, kod QR. 
 

 
e-Paszport wymaga zasilania tylko w czasie zmiany zawartości danych. 

 
e-Paszport jest rozwiązaniem: 

• ułatwiającym wprowadzanie danych do aplikacji zarządzania majątkiem sieciowym, 

• eliminującym do minimum błędy wynikające z „czynnika ludzkiego”,  

• ułatwiającym serwisowanie, prace brygad w terenie, 

• zmniejszającym koszty eksploatacji majątku sieciowego 

• znacznie zwiększającym możliwości wykorzystania mechanizmów i funkcjonalności systemów 
na obiektach elektroenergetycznych.  

 
Informacje przesyłane między e-Paszportem, a system zarzadzania majątkiem sieciowym odbywają się tymi 
samymi łączami i protokołami co komunikacja z systemami SCADA. Wprowadzanie danych do e-Paszportu 
rozpoczyna się od daty wyprodukowania urządzenia i kończy z chwilą wycofania go z eksploatacji. 
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Rys. 5.2.2. Okna Identyfikacji urządzenia - pakiet EPASS. 

   
Paszportyzacja zakłada jednoznaczną identyfikację i zewidencjonowanie każdego urządzenia wchodzącego 
w skład infrastruktury zarządzanej przez przedsiębiorstwo i nadanie mu tzw. Paszportu, wskazującego lokalizacje 
geograficzną urządzenia, jego parametry techniczne, historie eksploatacji oraz jego powiązania z innymi 
urządzeniami, obiektami i elementami. Informacje te są przechowywane w bazach danych i udostępniane przez 
aplikacje ZMS (bazujące na systemach GIS). Stosowanie specjalistycznego, dostosowanego do potrzeb 
użytkownika i prowadzonej działalności, zaawansowanego oprogramowania pozwala na przechowywanie i 
zarządzanie informacjami o fizycznej i logicznej infrastrukturze sieciowej, jej konfiguracji, stanie technicznym i 
aktualnym stanie pracy. W szczególności aplikacje ZMS składają się z modułów: ewidencji, mapowego, 
utrzymania ruchu, dokumentacji technicznej, które pozwalają na skuteczne prowadzenie bieżącej działalności 
gospodarczej oraz planowanie, poprzez wykorzystanie dostępnych informacji i metod dotyczących:  

• eksploatacji - danych o aktualnym stanie pracy i kondycji majątku sieciowego począwszy od jego zakupu 
do złomowania, 

• wspomagania pracy służb utrzymania ruchu, obsługi technicznej i serwisowej, 

• wspomagania prac w terenie, 

• wspomagania obliczeń inżynierskich, 

• wspomagania planowania inwestycji, 

• wspomagania kalkulacji finansowych. 

W/w metody przekładają się na bezpośrednie korzyści dla przedsiębiorstwa: 

• posiadanie bieżących danych o stanie infrastruktury i wchodzących w jej skład urządzeń dla wszystkich 
uprawnionych pracowników, 

• zmniejszenie czasu usuwania awarii - kompleksowe wsparcie dla służb utrzymania ruch i serwisowych, 

• optymalizacje eksploatacji urządzeń i zarządzania pracownikami wykonującymi prace w terenie, 

• wsparcie procesów biznesowych poprawiając  jakość i szybkość usług dla klientów poprzez 
zautomatyzowane i efektywne zarządzania majątkiem sieciowym, 

• przyśpieszenie oraz precyzja planowych inwestycji, 

• prowadzenie symulacji technicznych i finansowych w czasie eksploatacji i w procesie planowania 
nowych inwestycji. 
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 Aplikacje 

 

Liczba i typ zainstalowanych aplikacji zależy od przeznaczenia panelu oraz od typu urządzenia lub 
systemu z jakim panel współpracuje. 

 

Za pomocą przycisku Menu    z dowolnego miejsca można przejść do okna z listą dostępnych 
aplikacji.  

 

Interfejs panelu jest intuicyjny i działa na podobnej zasadzie jak we wszystkich urządzeniach mobilnych z ekranem 
dotykowym. Na rys. 5.3.1.  przedstawiono przykładowy wygląd ekranu po uruchomieniu panelu. Na ekranie 
rozmieszczone są przyciski pozwalające na uruchomienie zainstalowanych aplikacji, np. jeśli w PAN 7 jest 
zaimplementowany e-Paszport to na ekranie będzie znajdował się przycisk uruchamiający aplikacje główną 
pakietu EPASS.  

 

Rys. 5.3.1. Przykładowe okno menu – lista dostępnych aplikacji. 

 

Rys. 5.3.2. Przykładowy wygląd paska systemowego 

U góry ekranu znajduje się pasek systemowy (rys. 5.3.2.), zawierający najważniejsze informacje dotyczące pracy 
urządzenia. Po prawej stronie paska wyświetlana jest aktualna data i godzina. W przypadku braku zainicjowania 
zegarka, wyświetlane są symbole  --:--:--. Po lewej stronie wyświetlane są ikony powiadomień (tab. 5.3.1.), in-
formujące o podstawowych parametrach i funkcjach pacy panelu. Ich liczba i kolejność może być zmieniana 
przez użytkownika. 

Tab. 5.3.1. Przykładowe ikony powiadomień 

Symbol Opis 

 
Informacja o  danych z rejestratora zakłóceń 

 
Informacja o nowych zdarzeniach 

 
Informacja o zalogowanym użytkowniku z uprawnieniami do edycji. 
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5.3.1. Aplikacja główna 

 

Przejście do aplikacji odbywa się za pomocą przycisku Home   lub 
poprzez wybór z okna menu. 
 
 
 
 
 
 
 Aplikacja może być podzielona na kilka okien, np. : 

• Szybki dostęp – lista poleceń/opcji, które są najczęściej używane 
przez użytkownika.  
Listę  poleceń i ich kolejność można dostosować do 
indywidualnych potrzeb klienta w aplikacji Konfiguracja. Możliwe 
jest dodanie własnych pozycji. Polecenia pozwalają na 
uruchomienie pojedynczych okien podglądu/edycji parametrów 
oraz aplikacji. 

• Sygnalizacja – zawiera opis diod sygnalizacyjnych. Przyczyna 
pobudzenia, tryb świecenia, opisy i kolejność jest ustawiana za 
pomocą oprogramowania ELF. 

 

• Widok – okno zawiera przygotowaną za pomocą oprogramowania 
ELF synoptykę pola oraz wyświetlanie informacji typu: pomiary, 
alarmy, zdarzenia. Jeśli na widoku pola znajdują się łączniki to 
można nimi sterować zgodnie z logika działania urządzenia. 
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5.3.2. Alarmy 

 

Przejście do  aplikacji Alarmy odbywa się poprzez wybór odpowiedniej 
ikony z listy dostępnych aplikacji rys. 5.3.1. 
Aplikacja podzielona jest na 3 okna: 

• Automatyki – lista aktywnych automatyk; 

• Zabezpieczenia – lista aktywnych zabezpieczeń; na rozwijanym 
kafelku widoczna jest nazwa zabezpieczenia z dodatkowym opisem 
i ikony zbiorcze dla wszystkich instancji; po rozwinięciu dostępna jest 
szczegółowa informacja dotycząca instancji zabezpieczenia 
umieszczonych na profilu 

• Technologiczne – lista aktywnych zabezpieczeń 
technologicznych, bloków UP, AW i blokad, 

 
Przyciski na dole okna: 

• Kasuj sygnalizację - służy do kasowania sygnalizacji we 
wszystkich oknach. 
 
Liczba okien i ich zawartość może być dostosowana do potrzeb 
użytkownika. 

Tab. 5.3.2.1 Typy sygnałów 

Symbol Typ zdarzenia Opis 

 

Alarm 
Zadziałanie algorytmu, np. zabezpieczenia na sygnalizację UP – wybrana pozycja 
"Sygnalizacja UP" w parametrze Opcje 

 

Wyłączenie 
Zadziałanie algorytmu, np. zabezpieczenia na otwarcie łącznika głównego - 
wybrana pozycja "Wyłączenie" w parametrze Opcje 

 

Blokada 
Zadziałanie algorytmu, np. zabezpieczenia na blokadę - wybrana pozycja "Blokada" 
lub "Blokada przejściowa" w parametrze Opcje 

 
Start Uruchomiona/Czynna automatyka 

5.3.3. Konfiguracja 

 

Przejście do aplikacji Konfiguracja odbywa się poprzez wybór 
odpowiedniej ikony z listy dostępnych aplikacji rys. 5.3.1. 
Poprzez aplikację Konfiguracja użytkownik uzyskuje dostęp do 
wszystkich dostępnych parametrów nastawczych z podziałem na 
kategorie i grupy. 
Przykładowe okno zawiera konfigurację: 

• Komunikacji 

• Daty i godziny  

• Interfejsu użytkownika  

• Uprawnień użytkowników 

• Aktywności bloków funkcyjnych 

• Przywrócenie ustawień fabrycznych – widoczne tylko dla 
użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami 
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Przejście do  aplikacji Aktywność odbywa się: 

• poprzez wybór odpowiedniej ikony z listy dostępnych aplikacji rys. 
5.3.1., z Aplikacji głównej w oknie Szybki dostęp, 

• z aplikacji Nastawy, 

• z aplikacji Konfiguracja. 

Aplikacja pozwala na ustawianie aktywności obsługiwanych 
algorytmów, w szczególności ich instancji. Wybranie edytowanego 
parametru powoduje wywołanie odpowiedniego okna dialogowego 
„Aktywność bloku funkcyjnego” 

 
Wybierając przycisk Ustaw zatwierdza się ustawioną aktywność 
instancji danego algorytmu – bloku funkcyjnego. 
 

5.3.4. Pomoc 

 

Aplikacja służy do wyświetlania plików pomocy 
dla aplikacji, w której wybrany został przycisk 

. 
 
Przejście do  aplikacji Pomoc odbywa się poprzez 
wybór odpowiedniej ikony z listy dostępnych 
aplikacji - rys. 5.3.1. lub poprzez polecenia 
z poszczególnych aplikacji. W pierwszym 
przypadku w oknie będzie wyświetlana 
informacja dotycząca obsługi panelu. W drugim 
przypadku będzie wyświetlana informacja 
dotycząca działania danej aplikacji. 

5.3.5. Pomiary 

 

Przejście do  aplikacji Pomiary odbywa się poprzez wybór odpowiedniej 
ikony z listy dostępnych aplikacji - rys. 5.3.1. 
Poprzez aplikację Konfiguracja użytkownik uzyskuje dostęp do 
wszystkich dostępnych pomiarów realizowanych przez urządzenie 
współpracujące z PAN 7. 
 
Aplikacja podzielona może być na kilka okien, np.: 

• wybrane,  

• wszystkie,  

• wskazy, 

• harmoniczne. 
 
Wartości pomiarowe mogą być dodatkowo oznaczane symbolami: 

~ - pomiar przybliżony, 

>  - pomiar powyżej zakresu, 

<  - pomiar poniżej zakresu. 
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5.3.6. Nastawy 

 

Przejście do  aplikacji Nastawy odbywa się: poprzez wybór odpowiedniej 
ikony z listy dostępnych aplikacji rys. 5.3.1. lub z Aplikacji głównej, okno 
Szybki dostęp.  
W oknie aplikacji widoczne są tylko zabezpieczenia aktywne w danym 
zestawie nastaw – patrz okno Aktywność w aplikacji Konfiguracja. 
Wybranie algorytmu spowoduje przejście do okna, w którym możliwa 
jest edycja parametrów nastaw wszystkich aktywnych jego instancji. 
 
Przyciski na dole okna: 

• Zmiana nastaw – wyświetlone zostaje okno dialogowe do 
zatwierdzenia zmiany zestawu nastaw. 

• Aktywność – przechodzi do okna konfiguracji aktywnych 
zabezpieczeń. 

 

Nastawy są zapisywane dla wszystkich instancji danego al-
gorytmu. 

 

Okno zawiera informacje dotyczące aktualnie ustawionej wartości dla 
poszczególnych parametrów. Po wybraniu parametru otwierane jest 
odpowiednie okno dialogowe - przy edycji listy okno służące do wyboru 
jej elementów, natomiast przy edycji liczby klawiatura numeryczna, 
przedstawiona poniżej. 

 

 
Przyciski na dole okna: 

• Logowanie  – przejście do ekranu logowania. 

• Ustaw – zapis wprowadzonych zmian. 
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6. Wymiary urządzeń 

 

Rys 6.1. Wymiary obudowy PAN 1 

(wymiary otworów w blasze drzwi do montażu: 
- dla gr 1,5 mm - otwór d-4,7mm 

- dla gr od 2 do 3,5 mm - otwór d-4,9 mm 
Otwory muszą być sfazowane po obu stronach blachy w celu łatwiejszego wyciągania panelu z drzwi. 

Podane grubości blachy to wymiary średnicy otworu, które uwzględniają lakier.) 
 

 

Rys 6.2. Wymiary obudowy PAN 3 



  

IU_30860_2_MANUAL-PAN  25 / 27 

 

 

Rys 6.3. Wymiary obudowy PAN 7 
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7. Uwagi producenta 

 Konserwacja, przeglądy, naprawy 

 
 

Producent zaleca, żeby urządzenie było sprawdzane w zakresie poprawności działania:  
a) każdorazowo - podczas oddawania do ruchu, 
b) nie rzadziej jak raz na rok – w instalacjach górniczych przodkowych, 
c) nie rzadziej jak na 5 lat – w instalacjach innych niż przodkowe. 

Należy wykonać również czynności sprawdzające wynikające z przepisów branżowych. 

 Przechowywanie i transport 

 
 

Urządzenia są pakowane w opakowania transportowe, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
w czasie transportu i przechowywania.  
Urządzenia powinny być przechowywane w opakowaniach transportowych, w pomieszczeniach 
zamkniętych, wolnych od drgań i bezpośrednich wpływów atmosferycznych, suchych, przewiewnych, 
wolnych od szkodliwych par i gazów. Temperatura otaczającego powietrza nie powinna być niższa od –35°C 
i wyższa od +85°C, a wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%.  
Do wysyłanych urządzeń dołączona jest instrukcja użytkowania oraz karta gwarancyjna. 

 Miejsce instalacji 

 
 

Urządzenia PANx  przeznaczone są do montażu otworach mocujących.  
Mocowanie 

• Panel PAN1 poprzez zatrzaski w otworach o średnicy 5 mm, otwór na złącze 18 mm x  18 mm, 

• Panel PAN3 w  otworze mocującym o wymiarach 157 mm x 97 mm,  

• Panel PAN7 w  otworze mocującym o wymiarach 157mm x 240 mm, 
Całkowita długość kabli podłączonych do portów zasilania, wejściowych oraz wyjściowych nie może 
przekraczać 3 m. 
Instalacja urządzenia w drzwiach pola rozdzielczego przebiega etapowo zgodnie z podpunktami: 

• wsunięcie urządzenia PANx do otworu mocującego na drzwiach pola rozdzielczego, 

• dokręcenie śrub mocujących (PAN1) lub uchwytów montażowych (PAN3 i PAN7) do powierzchni 
drzwi. 

 Utylizacja 

 

 

Urządzenia zostały wyprodukowane w przeważającej części z materiałów, które mogą zostać ponownie 
przetworzone lub utylizowane bez zagrożenia dla środowiska naturalnego. Urządzenia wycofane z użycia 
mogą zostać odebrane w celu powtórnego przetworzenia pod warunkiem, że jego stan odpowiada 
normalnemu zużyciu. Wszystkie komponenty, które nie zostaną zregenerowane, zostaną usunięte w sposób 
przyjazny dla środowiska. 
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 Gwarancja i serwis 

 

 

Wyrób jest objęty 36 -miesięczną gwarancją. Jeżeli sprzedaż poprzedzona była umową podpisaną przez 
Kupującego i Sprzedającego, obowiązują postanowienia tej umowy. Gwarancja obejmuje bezpłatne 
usunięcie wad ujawnionych podczas użytkowania przy zachowaniu warunków określonych w karcie 
gwarancyjnej. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie energetyka.itr.org.pl w „Ogólnych 
Warunkach Sprzedaży produktów „ITR Energetyka””. 

• Okres gwarancji liczy się od daty sprzedaży.  

• Gwarancja ulega przedłużeniu o okres przebywania wyrobu w naprawie.  

• Nieuprawnione ingerencje w wyrób powodują utratę gwarancji.  

• Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikłe z niewłaściwej eksploatacji wyrobu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Kontakt 

 
 

 
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny 
Centrum Teleinformatyki i Elektroniki 
 
03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11  
 
tel./faks: + 48 22 590 73 91  
e-mail: energetyka@itr.org.pl  
www: energetyka.itr.org.pl 

 
 

 

http://www.itr.org.pl/
mailto:energetyka@itr.org.pl
http://energetyka.org.pl/

