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W ostatnim wydaniu „elektro.
info” w dziale „e.prezentacje” 

zostały przedstawione automaty do 
samoczynnego załączania napięcia 
rezerwowego produkowane przez Za-

kład Automatyki Energetycznej 

ZAE. Wymienione wówczas cechy 
i możliwości urządzeń poddano pró-
bie polegającej na konfrontacji z rze-
czywistymi warunkami pracy w ukła-
dach projektowanych dla najbardziej 
wymagających użytkowników.

Opisana w [1] klasyfikacja odbior-
ników energii elektrycznej oraz przy-
jęta koncepcja zasilania obiektu bu-
dowlanego (schemat przedstawiono 
na rysunku 11. [1]), posłużyły do anali-

zy możliwości zastosowania wybrane-
go typu automatu RZR®-Mikro [53211]. 
Ogólny schemat został uproszczony 
przez zredukowanie dwóch rozdziel-
nic RGnN i RNA do jednej – głównej 
rozdzielnicy niskiego napięcia (rys. 1.). 
Szyna rozdzielnicy podzielona dwoma 
wyłącznikami sprzęgłowymi na trzy 
sekcje pozwala pogrupować odbior-
niki ze względu na ich kategorie. Sek-
cji A przypisano odbiorniki kategorii I, 
sekcja B to odbiorniki kategorii II, a dla 
najważniejszych przeznaczono sekcję 
C, do której podłączono zasilacz UPS. 
Dwa tory zasilania mogą zostać do-
wolnie skonfigurowane jako podsta-
wowe i rezerwowe dla pracy jako re-

zerwa jawna lub równorzędne dla re-
zerwy ukrytej. Trzeci tor jest dedy-
kowany do zasilania z zespołu prą-
dotwórczego, którego start z regulo-
wanym opóźnieniem wyzwala auto-
mat. Było to możliwe dzięki funkcjo-
nalności układu sterująco-pomiarowe-
go automatu. Ponieważ kontrolowane 
są trzy tory zasilania i sterowana jest 
praca pięciu wyłączników, uzyskany 
w ten sposób elastyczny układ pracy 
może wykonywać funkcję przełącza-
nia źródeł zasilania wraz z zaplanowa-
ną redukcją obciążenia. W odróżnie-
niu od pierwotnego układu [1] praca 
zespołu prądotwórczego może mieć 
wpływ na zasilanie odbiorników ka-
tegorii I, co było niemożliwe przy sze-
regowej konfiguracji dwóch automa-
tów SZR. Elastyczne stopniowanie ob-
ciążenia w zależności od tego, z które-
go źródła zasilany jest układ, pozwala 
na zastosowanie w warunkach, gdzie 
nie dysponujemy jednakowymi przy-
łączami torów U1 i U2. Dzięki duże-
mu wyborowi przygotowanych algo-
rytmów przełączeń, projektant może 
wybrać taki tryb pracy, który zapew-
ni ciągłość zasilania największej licz-
bie odbiorników. Otwarta koncepcja 
zarządzania dostępnymi zasobami 
może być elementem decydującym 
przy wyborze większej mocy zespo-
łu prądotwórczego i docelowo zasila-
nia w trybie awaryjnym odbiorników, 
niezależnie od ich kategorii. Wszyst-
ko to przy zachowaniu najwyższego 
priorytetu zasilania odbiorników ka-
tegorii III.

Niezawodność pracy całego ukła-
du zależy również od sposobu jego 

eksploatacji. Skrócenie czasu uzy-
skania informacji o awariach po-
zwala minimalizować trwanie 
przerw w zasilaniu odbiorników. 
Służby odpowiedzialne za nad-
zór dzięki zastosowaniu automa-
tu RZR®-Mikro zostały wyposażo-
ne nie tylko w narzędzia do auto-
matycznej obsługi załączania na-
pięcia rezerwowego, ale również 
do monitorowania torów zasilania 
i stanu pracy układu oraz zdalnego 
zarządzania. Automat wyposażony 
w interfejs komunikacyjny pozwa-
la na integrację z systemami dyspo-
zytorskimi czy BMS. O tej funkcjo-
nalności i obsługiwanych standar-
dach sieciowych napiszemy w ko-
lejnych wydaniach.
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Rosnące wymagania dotyczące niezawodności zasilania obiektów sprawiają, że nowe 

i modernizowane instalacje zasilane są z wielu źródeł. Zapewnienie właściwej pracy ta-

kich układów wiąże się z zastosowaniem automatyki sterującej przełączeniami o coraz 

bardziej złożonych algorytmach. 

automat typu RZR®-Mikro
do samoczynnego załączania napięcia rezerwowego

Grzegorz Wolski – Zakład Automatyki Energetycznej ZAE Sp. z o.o.

Rys. 1.   Przykładowy układ zasilania z podziałem na kategorie odbiorników, gdzie: 
Un – tor zasilania, Wn – wyłącznik, RGnN – rozdzielnica główna niskiego 
napięcia, RNG – rozdzielnica napięcia gwarantowanego, G – zespół prądo-
twórczy

odbiorniki III kategorii zasilania

odbiorniki II kategorii zasilania

RNG

UPS

W5W4

W1 W2 W3

G

U3U2U1

RZR®-Mikro

[53211]

RGnN

odbiorniki I kategorii zasilania

sekcja A sekcja B sekcja C


