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Kompletne, stycznikowe
moduły automatyki SZR
firmy Relpol
Uk≥ady samoczynnego za≥πczenia rezerwy SZR stosowane w duøych obiektach sπ czÍsto drogimi i skomplikowanymi urzπdzeniami. Istnieje jednak wiele mniejszych instalacji, w ktÛrych nie ma
potrzeby inwestowania w tego typu rozwiπzania, a wystarczajπcy jest prosty uk≥ad automatyki
oparty na monitorowaniu napiÍcia oraz realizacji za≥πczenia rezerwowego ürÛd≥a energii elektrycznej i powrotu podstawowego zasilania. W tego typu aplikacjach znajduje zastosowanie
stycznikowy modu≥ automatyki SZR firmy Relpol oparty na sterowniku programowalnym Need.

W

celu zwiÍkszenia niezawodnoúci zasilania zarÛwno obiektÛw
prywatnych, zak≥adÛw przemys≥owych, jak i obiektÛw uøytecznoúci
publicznej stosuje siÍ uk≥ady eliminujπce
d≥uøsze przerwy w zasilaniu. SzczegÛlnie
w okresie zimowym i po licznych uszkodzeniach linii zasilajπcych, jak pokaza≥y
ostanie lata, zwiÍkszy≥o siÍ zapotrzebowanie na agregaty prπdotwÛrcze oraz na systemy automatyki SZR. W przypadku duøego obniøenia napiÍcia lub jego zaniku
w podstawowym ürÛdle zasilania, uk≥ad
SZR ma za zadanie utrzymanie ciπg≥oúci
zasilania dla najwaøniejszych odbiorcÛw
energii elektrycznej. Ca≥y proces automatyki polega na prze≥πczeniu odbiorÛw
z podstawowego ürÛd≥a zasilania na rezerwowe. Powoduje to minimalizacjÍ przerw
w dostawie energii odbiorcom w stanach
awaryjnych oraz podczas prze≥πczeÒ planowych.

Stycznikowe modu≥y
automatyki SZR
W wielu przypadkach oferowane sπ doúÊ
drogie i skomplikowane uk≥ady, ktÛre majπ zastosowania w duøych budynkach uøytecznoúci publicznej i obiektach przemys≥owych. CzÍsto zdarzajπ siÍ jednak aplikacje, w ktÛrych nie ma potrzeby inwestowania w tego typu rozwiπzania, a wystarczy jedynie prosty i niezawodny uk≥ad automatyki, oparty na monitorowaniu napiÍcia oraz realizacji za≥πczenia rezerwowego ürÛd≥a energii elektrycznej i powrotu
podstawowego zasilania. W tego typu apli-
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Rys. 1. Stycznikowy modu≥ automatyki SZR firmy Relpol oparty na sterowniku programowalnym Need

kacjach znajduje zastosowanie przekaünik
programowalny Need firmy Relpol, bÍdπcy urzπdzeniem prostym przy programowaniu a jednoczeúnie niezawodnym
w dzia≥aniu. Stycznikowe modu≥y automatyki SZR bazujπce na przekaüniku Need sπ
produkowane w dwÛch podstawowych typach:
ï PA1100 ñ dla konfiguracji sieÊ-sieÊ,
ï PA1001 ñ dla konfiguracji sieÊ-agregat.
ZarÛwno modu≥y PA1100 jak i PA1001

moøna stosowaÊ dla prπdÛw kategorii AC-1
od 30 do 400 A. Jako elementy wykonawcze zastosowano styczniki serii CRNI
i CRLI ze stykami pomocniczymi i blokadπ mechanicznπ.

ZgodnoúÊ z normami
Modu≥y sπ zgodne z normπ PN-EN
60947-6-1 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapiÍciowa. £πczniki wielozaczerwiec 2011
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Rys. 2.
Przekaüniki
programowalne:
NEED-24DC-22-08-4R-D
oraz NEED-24DC-22-16-8R-D

daniowe. Automatyczne urzπdzenia prze≥πczajπce. Z uwagi na swojπ specyfikÍ,
uk≥ady te muszπ spe≥niaÊ dodatkowo dwie
bardzo waøne dyrektywy:
ï 7323/EEC Dyrektywa Rady z dnia 19 lutego 1973 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstwa PaÒstw Cz≥onkowskich
dotyczπcego wyposaøenia elektrycznego
przewidzianego do stosowania w niektÛrych granicach napiÍcia (tzw. dyrektywa
niskonapiÍciowa),
ï 89/336/EEC Dyrektywa Rady z dnia
3 maja 1989 r. w sprawie ujednolicenia
przepisÛw prawnych KrajÛw Cz≥onkowskich w zakresie kompatybilnoúci elektromagnetycznej.
Wymienione dokumenty okreúlajπ jednoznacznie wymagania, ktÛre uk≥ady
SZR muszπ spe≥niaÊ. Aby zapewnione

by≥o przede wszystkim bezpieczeÒstwo,
aplikacja powinna posiadaÊ blokady
uniemoøliwiajπce za≥πczenie obydwu obwodÛw zasilania do pracy rÛwnoleg≥ej:
blokada mechaniczna pomiÍdzy stycznikami lub wy≥πcznikami, blokada elektryczna pomiÍdzy stycznikami lub wy≥πcznikami, blokada programowa w urzπdzeniu sterujπcym ñ w omawianym rozwiπzaniu, w przekaüniku programowalnym Need.

Budowa modu≥Ûw
Oferowane przez Relpol modu≥y automatyki SZR monitorujπ trÛjfazowe napiÍcie sieci przez elektroniczne nadzorcze
przekaüniki serii MR-EU3M1P, ktÛre kontrolujπ napiÍcie (0,7 < Un < 1,3) z moøli-

Przekaünik Need
G≥Ûwnymi zaletami przekaünika Need sπ: moøliwoúÊ programowania w jÍzyku drabinkowym i tekstowym (STL), diody úwiecπce LED sygnalizujπce stan wejúÊ/wyjúÊ i tryby pracy pozwalajπce na ≥atwπ kontrolÍ stanÛw wejúÊ i wyjúÊ oraz wejúcia analogowe 0-250 V AC umoøliwiajπce nadzorowanie sieci zasilajπcej. Dodatkowo przekaünik zosta≥ wyposaøony w prze≥πcznik trybu pracy Run/Stop,
umoøliwiajπcy w prosty sposÛb zatrzymanie cyklu realizowanego programu, oraz potencjometr obrotowy do zadawania wartoúci analogowych, pozwalajπcy na ≥atwπ konfiguracjÍ i kalibracjÍ zamiennych w realizowanym programie. Urzπdzenie posiada wbudowane przekaüniki wyjúciowe o obciπøalnoúci 10 A przy napiÍciu 250 V AC kategoria AC-1.

woúciπ kontroli asymetrii sieci (w zakresie
5-25%) oraz kierunku wirowania. Moøliwe jest rÛwnieø zastosowanie przekaünika
nadzorczego MR-EU31UW1P z okienkowπ kontrolπ podnapiÍcia i nadnapiÍcia, tak
aby uøytkownik mÛg≥ ustawiÊ zbyt ma≥π
i zbyt duøπ wartoúÊ napiÍcia, ktÛra moøe
spowodowaÊ uszkodzenia w urzπdzeniach
czy instalacjach. Zadzia≥anie przekaünika
powoduje pobudzenie automatyki SZR do
pracy zgodnie z zapisanym algorytmem.
Przekaüniki nadzorcze zabezpieczone sπ
wy≥πcznikami RMSI25 ze zwarciowπ
zdolnoúciπ ≥πczeniowπ do 6 kA. Na podstawie informacji o poziomie napiÍcia,
uk≥ad automatyki (przekaünik programowalny Need) podejmuje decyzjÍ o prze≥πczeniu obciπøenia na zasilanie rezerwowe.
Obniøenie siÍ jednego z napiÍÊ poniøej
standardowej wartoúci, zanik lub zmiana
kolejnoúci faz spowoduje, po zaprogramowanym czasie opÛünienia, pobudzenie
uk≥adu SZR.
Modu≥ posiada dwa prze≥πczniki trÛjpo≥oøeniowe. Pierwszy s≥uøy do wyboru trybu pracy:
ï sterowanie automatyczne,
ï sterowanie rÍczne,
ï odstawienie uk≥adu SZR.
Drugi prze≥πcznik s≥uøy do wyboru ürÛd≥a zasilania przy sterowaniu rÍcznym: zasilanie podstawowe lub rezerwowe. Warto
przy tym zaznaczyÊ, øe tryb rÍczny zosta≥
tak skonfigurowany, by w przypadku awa80
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Rys. 3. Diagram dzia≥ania algorytmu uk≥adu SZR
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rii przekaünika programowalnego tryb
rÍczny pozosta≥ aktywny. Wszystkie modu≥y majπ moøliwoúÊ pod≥πczenia wy≥πcznika poøarowego.

Opis pracy SZR
Po przestawieniu prze≥πcznika wyboru
trybu pracy automatycznej system rozpo-

znaje gotowoúÊ poszczegÛlnych ürÛde≥ zasilania i zamyka stycznik zasilania podstawowego. W przypadku zaniku lub pogorszenia siÍ jakoúci zasilania podstawowego
system zostaje pobudzony i po up≥ywie
czasu [to1] zostaje otwarty stycznik zasilania podstawowego K1. Zw≥oka czasowa
pozwala uniknπÊ prze≥πczeÒ podczas chwilowych zanikÛw napiÍcia. NastÍpnie, po

up≥ywie kolejnego opÛünienia czasowego
[tp1] zostaje za≥πczone zasilanie rezerwowe za pomocπ stycznika K2 i jest to sygnalizowane migajπcym úwiat≥em lampki sygnalizacyjnej. Od tego momentu odbiorniki sπ zasilane ze ürÛd≥a rezerwowego, a automatyka przechodzi w stan czuwania.
W chwili powrotu zasilania podstawowego zostaje zliczona kolejna zw≥oka czasowa [to2], ktÛra pozwala uniknπÊ prze≥πczeÒ, jeøeli napiÍcie jest niestabilne lub za≥πczane, co siÍ czÍsto zdarza, na bardzo
krÛtki czas. Po odmierzeniu tej zw≥oki czasowej, zostaje otwarty stycznik zasilania
rezerwowego K2 i za≥πczony po kolejnym
czasie opÛünienia [tp2] stycznik K1 zasilania podstawowego, co sygnalizowane jest
úwiat≥em ciπg≥ym lampki kontrolnej.
Przy konfiguracji sieÊ-agregat, po zaniku zasilania podstawowego, podany zostaje sygna≥ startu agregatu i po otrzymaniu
informacji o prawid≥owym napiÍciu
z agregatu, zamkniÍty zostaje stycznik K2,
a automatyka przechodzi w stan czuwania.
W przypadku braku prawid≥owej pracy
agregatu, automatyka odmierza czas prze-

Rys. 4.
Modu≥ automatyki SZR
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rwy (30 sekund) i ponawia prÛbÍ startu agregatu. Standardowo
jest moøliwe dokonanie piÍciu takich prÛb. Jeøeli agregat nie wygeneruje napiÍcia po piπtej prÛbie, SZR blokuje sygna≥ startu
agregatu i sygnalizuje b≥πd poprzez dwusekundowe impulsowanie lampki kontrolnej. PowrÛt zasilania podstawowego powoduje kolejne odmierzenie czasu, po ktÛrym nastÍpuje otwarcie stycznika K2, zamkniÍcie stycznika K1 i zdjÍcie sygna≥u startu agregatu.

Opracowano
na podstawie materia≥Ûw
firmy Relpol

Relpol S.A.
68-200 Øary
ul. 11 Listopada 37
tel. (68) 47 90 820
fax (68) 47 90 824
e-mail: relpol@relpol.com.pl
www.relpol.com.pl
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Modu≥y po zmontowaniu poddawane sπ testom, a ich dzia≥anie
jest potwierdzane protoko≥em sprawdzenia. Waønπ cechπ modu≥Ûw jest ≥atwy montaø bez koniecznoúci wykonywania dodatkowych konfiguracji czy ustawieÒ ñ po pod≥πczeniu niezbÍdnego
okablowania i w≥πczenia zasilania uk≥ad jest gotowy do pracy.
Z doúwiadczenia producenta wynika, øe øadna firma instalacyjna
nie mia≥a problemÛw z uruchomieniem omawianych systemÛw
automatyki SZR. JakoúÊ zastosowanych komponentÛw pozwala
na d≥ugotrwa≥π pracÍ bez przeprowadzania jakichkolwiek prac
nadzorczych czy konserwacyjnych. Do tej pory zrealizowano kilkaset bezawaryjnie dzia≥ajπcych aplikacji zbudowanych w oparciu o opisany uk≥ad.
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Stycznikowe modu≥y serii PA1100 i PA1001 sπ wykonywane
w wersji do wbudowania w istniejπcπ lub nowπ rozdzielnicÍ oraz
jako modu≥y w obudowach szafowych o stopniu ochrony IP65.
Modu≥y do wbudowania zamontowane sπ na p≥ycie stalowej, pokrytej warstwπ alucynku i posiadajπ otwory do montaøu w rozdzielnicy. Standardowo prze≥πczniki trybu pracy zamontowane
sπ bezpoúrednio na p≥ycie montaøowej. Istnieje moøliwoúÊ wyniesienia ich na elewacjÍ szafy poprzez z≥πczki montaøowe. We
wszystkich modu≥ach zastosowano blokady: mechanicznπ, elektrycznπ i poøarowπ. Ustawianie czasu opÛünienia pobudzenia po
powrocie prawid≥owego zasilania podstawowego realizowane jest
przez wbudowany potencjometr w przekaüniku programowalnym
Need. Modu≥y dla dwÛch sieci nie wymagajπ napiÍcia pomocniczego i majπ moøliwoúÊ pracy z samopowrotem lub bez samopowrotu. Modu≥y sieÊ-agregat zasilane sπ z baterii agregatu (12
lub 24 V DC) i posiadajπ moøliwoúÊ pod≥πczenia bezpotencja≥owego styku, potwierdzajπcego gotowoúÊ przejÍcia obciπøenia
przez agregat.
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Moøliwoúci i opcje modu≥Ûw SZR

