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Automat MPZ-2-SZR jest mikro-
procesorowym automatem do sa-
moczynnego za≥πczania napiÍcia

rezerwowego (SZR) ñ 0,4 kV i automa-
tycznego powrotu na zasilanie podstawo-
we (APZ). Zapewnia on ciπg≥oúÊ zasilania
w sieciach nn dla budynkÛw uøytecznoúci
publicznej, budynkÛw mieszkalnych oraz
obiektÛw przemys≥owych. 

Automat realizuje prze≥πczenia:
ï SZR od zaniku napiÍcia podstawowego,
ï APZ automatyczny powrÛt na napiÍcie

podstawowe,
ï AZZ automatyczne za≥πczenie zasilania

podstawowego lub rezerwowego po w≥π-
czeniu automatu do pracy. 
Automat MPZ-2-SZR przystosowany

jest do pracy w uk≥adach z rezerwπ jawnπ
(dwa wy≥πczniki lub styczniki).

Budowa

Automat wykonany zosta≥ przy wyko-
rzystaniu nowoczesnego uk≥adu mikropro-
cesorowego typu RISC. Program dzia≥ania
umieszczony jest w pamiÍci Flash ñ zbÍd-
ne jest wiÍc stosowanie dodatkowego ürÛ-
d≥a napiÍcia podtrzymujπcego program
w pamiÍci. Produkt umieszczono w obu-
dowie z tworzywa sztucznego ABS Mo-
dulbox, a mocowanie realizowane jest za
pomocπ szyny montaøowej TH35. Na p≥y-
cie czo≥owej automat posiada:
ï kluczyk blokady automatu,
ï nastawnik opÛünienia zadzia≥ania,
ï sygnalizacjÍ stanu wy≥πcznika (stycznika)

zasilania podstawowego i rezerwowego,
ï sygnalizacjÍ obecnoúci napiÍcia podsta-

wowego i rezerwowego,
ï sygnalizacjÍ blokady,
ï sygnalizacjÍ zasilania automatu.

Na gÛrnej i dolnej czÍúci obudowy
umieszczone sπ ≥πczÛwki do po≥πczenia
automatu z uk≥adem sterowanym.

Opis techniczny

Automat MPZ-2-SZR pracuje w uk≥adzie
z rezerwπ jawnπ i jest przystosowany do ste-
rowania dwoma wy≥πcznikami mocy (stycz-
nikami). Posiada dwa sygna≥y sterujπce cew-
kami wy≥πcznika: za≥πczajπcy i wy≥πczajπcy.
Za≥πczenie lub wy≥πczenie wy≥πcznika odby-
wa siÍ przez podanie impulsu na cewkÍ za≥π-
czajπcπ lub wy≥πczajπcπ. W przypadku ste-
rowania stycznikami naleøy zastosowaÊ
uk≥ad samo podtrzymania stycznika stykami
pomocniczymi, otwieranymi przy pomocy
stykÛw rozwiernych przekaünika wy≥πczajπ-
cego z automatu lub zastosowaÊ dodatkowe
przekaüniki wy≥πczajπce styczniki. Czas
trwania impulsu sterujπcego wynosi oko≥o
500 ms. Po≥oøenie wy≥πcznikÛw (styczni-
kÛw) kontrolowane jest przez stan ich sty-
kÛw pomocniczych. W przypadku niejedno-
znacznego sygna≥u kontrolnego automat za-
blokuje siÍ uniemoøliwiajπc prze≥πczenie.
MPZ-2-SZR dostaje informacjÍ o zamkniÍ-

ciu lub otwarciu wy≥πcznika lub stycznika ze
stykÛw pomocniczych wy≥πcznika.

Uk≥ad kontroluje trzy fazy napiÍcia pod-
stawowego i rezerwowego. Zanik napiÍcia
jednej fazy oznacza ca≥kowity zanik napiÍ-
cia zasilania. Istnieje moøliwoúÊ pracy au-
tomatu przy zasilaniu jednofazowym. Pra-
wid≥owo pod≥πczony automat MPZ-2-SZR
kontroluje w sposÛb ciπg≥y:
ï poziomy napiÍÊ zasilania podstawowego

i rezerwowego,
ï jednoznaczny stan pomocniczych stykÛw

wy≥πcznikÛw (stycznikÛw),
ï sygna≥ blokady.

P≥yta czo≥owa

Na p≥ycie czo≥owej automatu (rys. 2)
znajdujπ siÍ nastÍpujπce elementy sygna-
lizacyjne i manipulacyjne:
ï sygnalizacja optyczna,
ï elementy manipulacyjne,
ï pokrÍt≥o (1) do nastawiania opÛünienia

zadzia≥ania uk≥adu po zadzia≥aniu cz≥o-
nu napiÍciowego,

ï stacyjka (2) z kluczykiem do blokady au-
tomatu.

wrzesieÒ 2009

s t e r o w n i k  S Z R  M P Z - 2 - S Z R

124

Sterownik SZR MPZ-2-SZR
firmy ETI Polam
Roman Kłopocki

Zadaniem systemu elektroenergetycznego jest niezawodne zasilanie odbiorcÛw energiπ elek-
trycznπ o okreúlonych parametrach. Realizacja wymagania dotyczπcego ciπg≥oúci zasilania
wymaga stosowania szybkich, samoczynnych automatÛw sterujπcych zasilaniem rezerwo-
wym. W artykule przedstawiono techniczne w≥aúciwoúci automatycznego sterownika samo-
czynnego za≥πczania rezerwy MPZ-2-SZR firmy ETI Polam. 

Rys. 1. Automat sterownik MPZ-2-SZR
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Aby uk≥ad zareagowa≥ na zanik napiÍcia
musi ono trwaÊ d≥uøej niø nastawiony czas
opÛünienia. Identycznie jest z chwilπ poja-
wienia siÍ napiÍcia ñ powrÛt napiÍcia na-
stÍpuje wÛwczas, gdy pojawi siÍ na okres
d≥uøszy od nastawionego czasu opÛünienia.

Cykle prze≥πczeÒ 
automatu MPZ-2-SZR

Automat MPZ-2-SZR kontroluje obec-
noúÊ dwÛch napiÍÊ i stan dwÛch wy≥πczni-
kÛw. W zaleønoúci od po≥oøenia wy≥πczni-
kÛw i obecnoúci napiÍÊ urzπdzenie doko-
nuje prze≥πczeÒ, doprowadzajπc do stanu
zgodnego z przedstawionπ poniøej tabelπ: 

Ux=í1í ñ jest napiÍcie, Qx=í1í ñ wy≥πcz-
nik (stycznik) zamkniÍty
Ux=í0í ñ brak napiÍcia, Qx=í0í ñ wy≥πcz-
nik (stycznik) otwarty 

Automat MPZ-2-SZR realizuje prze≥π-
czenia SZR w nastÍpujπcym przypadku:
jest obecne napiÍcie podstawowe Up i re-
zerwowe Ur. Wy≥πcznik (stycznik) Q1 jest
zamkniÍty, wy≥πcznik (stycznik) Q2 jest
otwarty. Uk≥ad nie jest zablokowany. Za-
nik co najmniej jednej fazy napiÍcia Up
powoduje zgaúniÍcie lampki sygnalizacyj-
nej Up, wys≥anie po nastawionym czasie
Δt ÑOP”èNIENIAî impulsu na wy≥πcze-
nie wy≥πcznika Q1, a po jego otwarciu na-
stπpi ponowne odmierzenie czasu nasta-
wionego czasu opÛünienia i wys≥anie im-
pulsu na za≥πczenie wy≥πcznika Q2.

Cykl APZ

Automat MPZ-2-SZR realizuje prze≥πcze-
nia APZ w nastÍpujπcym przypadku: jest
obecne napiÍcie rezerwowe Ur. Brak napiÍ-
cia podstawowego Up. Wy≥πcznik (stycznik)
Q2 jest zamkniÍty, wy≥πcznik (stycznik) Q1
jest otwarty. Uk≥ad nie jest zablokowany. Po-
jawienie siÍ trzech faz napiÍcia Up powodu-
je zapalenie siÍ lampki sygnalizacyjnej Up,
wys≥anie po nastawionym czasie Δt ÑOP”è-
NIENIAî impulsu na wy≥πczenie wy≥πczni-
ka (stycznika) Q2, a po jego otwarciu nastπ-
pi ponowne odmierzenie nastawionego cza-
su opÛünienia i wys≥anie impulsu na za≥πcze-
nie wy≥πcznika (stycznika) Q1.

Cykle AZZ

Automat MPZ-2-SZR realizuje prze≥π-
czenia AZZ w nastÍpujπcym przypadku:

gdy za≥πczenie zasilania podstawowego
lub rezerwowego nastÍpuje przy zaniku
napiÍcia podstawowego i rezerwowego
i ponownym pojawieniu siÍ jednego z nich
lub obu. Zanik jednej fazy traktowany jest
jako brak ca≥ego napiÍcia. W przypadku
pojawienia siÍ napiÍcia podstawowego
i rezerwowego za≥πczany jest wy≥πcznik
(stycznik) zasilania podstawowego.
W przypadku pojawienia siÍ tylko napiÍcia
rezerwowego za≥πczany jest wy≥πcznik
(stycznik) zasilania rezerwowego. W przy-
padku cyklu AZZ, gdy za≥πczony jest ja-
kiú wy≥πcznik (stycznik), automat sam
okreúla czy ma go wy≥πczyÊ czy pozosta-
wiÊ w zastanym po≥oøeniu ñ o tym decy-
duje algorytm dzia≥ania. Podczas cykli
AZZ odmierzane teø sπ nastawione opÛü-
nienia dzia≥ania automatu.

Blokada 

Stacyjka z kluczykiem s≥uøy do bezpo-
úredniego blokowania automatu. Po prze-
krÍceniu kluczyka w prawo, automat jest
zablokowany. åwieci siÍ sygnalizacja blo-
kada oraz zwarte sπ zestyki sygnalizacji
stykowej ÑBlokadaî (zacisk [35] i [36]).
W tym stanie automat nie moøe dokony-
waÊ øadnych prze≥πczeÒ. PrzekrÍcenie klu-
czyka do pierwotnej pozycji usuwa bloka-
dÍ. Podobny efekt uzyskuje siÍ przez poda-
nie sygna≥u +24V na zacisk [17] zewnÍtrz-
nej blokady. Blokada ta trwa do czasu
ustπpienia sygna≥u blokujπcego.

Sygnalizacja 
optyczna

Umieszczona na p≥ycie czo≥owej optycz-
na sygnalizacja umoøliwia ≥atwπ ocenÍ sta-
nu automatu MPZ-2-SZR. Sygnalizacja ta
przedstawia (rys. 2):
ï Up ñ obecnoúÊ napiÍcia podstawowego

(3),
ï Ur ñ obecnoúÊ napiÍcia rezerwowego (4), 
ï Q1 ñ stan wy≥πcznika (stycznika) Q1 za-

silania podstawowego (za≥πczony, wy≥π-
czony) (3),

ï Q2 ñ stan wy≥πcznika (stycznika) Q2 za-
silania rezerwowego (za≥πczony, wy≥π-
czony) (4),

ï � ñ blokada automatu (5),
ï Un ñ obecnoúÊ napiÍcia zasilania auto-

matu.

Sygnalizacja stykowa

Automat dodatkowo posiada sygnaliza-
cjÍ stykowπ wyprowadzonπ na listwÍ. Sπ
to wolne styki przekaünikÛw i mogπ byÊ
wykorzystane do monitorowania stanu
pracy.
ï zacisk 31 ñ 30 ñ Ñsygnalizacja za≥πczo-

nego Q1î,
ï zacisk 29 ñ 30 ñ Ñsygnalizacja wy≥πczo-

nego Q1î,
ï zacisk 34 ñ 33 ñ Ñsygnalizacja za≥πczo-

nego Q2î,
ï zacisk 32 ñ 33 ñ Ñsygnalizacja wy≥πczo-

nego Q2î,
ï zacisk 35 ñ 36 ñ Ñsygnalizacja Blokadyî.

Po pod≥πczeniu automatu MPZ-2-SZR
do uk≥adu sterowanego naleøy w≥πczyÊ au-
tomat do pracy.

Aby w≥πczyÊ automat MPZ-2-SZR do
pracy, naleøy w≥πczyÊ napiÍcie podstawowe
lub rezerwowe lub obydwa. Urzπdzenie nie
potrzebuje napiÍcia pomocniczego i jest go-
towe do pracy, gdy na p≥ycie czo≥owej úwie-
ci siÍ sygnalizacja zasilania Un i nie úwieci
siÍ lampka sygnalizacji blokady.

inø. Roman K≥opocki

Autor pracuje 

w firmie ETI Polam Sp. z o.o.
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Lp. U1 U2 Q1 Q2

1 1 1 1 0

2 0 1 0 1

3 1 0 1 0

Rys. 2. P≥yta czo≥owa sterownika MPZ-2- SZR
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