Instrukcja obsługi
automatyki układu samoczynnego
przełączania źródła zasilania SZR
Typ układu

SZR

Rodzaj pracy

SIEĆ - SIEĆ

Ilość źródeł zasilania

2

Model

SZR S-0-S, v02

Rozmieszczenie
przycisków manipulacyjnych na pulpicie
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1
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1

ZASILANIE
2
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PRACA
RĘCZNA

WYŁĄCZENIE
AWARYJNE

KASOWANIE
WYŁĄCZENIA
AWARYJNEGO

Przeznaczenie
!Układ SZR (samoczynnego załączenia rezerwy) dl dwóch źródeł zasilania jest przystosowany
do współpracy z sieciami energetycznymi niskiego napięcia 3x400V, 50Hz. Układ nie

Działanie i obsługa
Na panelu operatorskim znajdują się przyciski manipulacyjne oraz lampki kontrolne do
obsługi układu. S2- przełącznik trybu pracy (praca automatyczna; praca ręczna), S3
przycisk załączania i rozłączania zasilania 1 w trybie ręcznym z kontrolą sygnalizującą
stan załączenia, S4- przycisk załączania i rozłączania zasilania 2 w trybie ręcznym z
kontrolą sygnalizującą stan załączenia, S5- kasowanie awaryjnego wyłączenia, H2; H3,
lampki sygnalizujące obecność napięcia, H4- lampka sygnalizująca awaryjne
wyłączenie, H5- lampka sygnalizująca pracę ręczną układu.
PRACA AUTOMATYCZNA
W trybie pracy automatycznej przełącznik S2 ustawiony jest w pozycji (praca
automatyczna) w tej sytuacji układ załącza się automatycznie co jest sygnalizowane
lampkami kontrolnymi. Przyciski S3; S4 są wyposażone w lampki kontrolne które
sygnalizują stan działania układu, Gdy zasilanie jest odłączone lampki się nie palą, w
momencie pobudzenia układ zaczyna odmierzać czas do włączenia co jest
sygnalizowane miganiem odpowiedniej lampki zasilania 1, lub 2, po włączeniu zasilania
lampka zaczyna świecić światłem ciągłym
PRACA RĘCZNA
W trybie pracy automatycznej przełącznik S2 ustawiony jest w pozycji (praca ręczna)
Podczas przejścia z trybu automatycznego w ręczny układ odłącza zasilanie. W tej
sytuacji możemy sterować układem przy pomocy przycisków S4; S5.sygnalizacja pracy
działa analogicznie jak w przypadku pracy ręcznej, dodatkowo w trybie ręcznym miga
lampka sygnalizacyjna H5 informująca nas o pracy układu w trybie ręcznym.
Po zaniku napięcia wybranego zasilania w trybie ręcznym układ nie przełącza się.
STAN AWARYJNEGO WYŁĄCZENIA UKŁADU
Układ można wyposażyć w tzw. Przycisk p. Pożarowy jest on oznaczony na schemacie
symbolem S1. Możemy go przyłączyć do układu za pomocą zacisków 21; 22 na listwie
zaciskowej XA 1, standardowo jest tam zwora którą należy zdjąć. Po pojawieniu się
przerwy, rozwarciu wyłącznika p. Poż. Układ wchodzi w tryb awaryjny i rozłącza źródła
zasilania. Po ponownym zwarciu wyłącznika p. Poż należy podejść do rozdzielni i
wcisnąć guzik kasowanie wyłączenia awaryjnego. Po skasowaniu układ ponownie
załącza 1 źródło zasilania.

