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1. O NAS

W ofercie Elektrometal Energetyka SA znajdują się rozwiązania dedykowane dla 
energetyki zawodowej, wytwarzania, odnawialnych źródeł energii, przemysłu 
ciężkiego, trakcji oraz górnictwa. Produkty i usługi projektowane są w oparciu 
o bogate doświadczenie naszych ekspertów, zdobywane od wielu lat na rynku 
elektroenergetycznym.

Oferowane rozwiązania obejmują nie tylko produkcję i dostarczanie urządzeń. 
Wzbogacamy je licznymi usługami pozwalającymi maksymalizować operatywność 
i minimalizować koszty naszych klientów. lntegrujemy najlepsze, sprawdzone 
rozwiązania dla sieci elektroenergetycznych, które dostosowujemy do indywidualnych 
wymagań. Dostarczamy przyjazne, najwyższej jakości, certyfikowane rozwiązania 
zaprojektowane na wieloletnim doświadczeniu.

W naszej ofercie znajdują się rozdzielnice, zabezpieczenia, sterowniki polowe, 
automatyka SZR, wyłączniki, system nadzoru, oprogramowanie dedykowane do 
obsługi sterowników, usługi projektowe, kompleksowa realizacja inwestycji oraz 
projekty R&D. 

Nieustannie stawiamy na rozwój. Realizujemy projekty badawczo-rozwojowe 
o charakterze technologicznym i informatycznym. Przedmiotem naszych prac 
jest poszukiwanie i opracowywanie rozwiązań oraz przystosowywanie ich do 
zastosowania w praktyce.

Z dumą prezentujemy efekty prac całego zespołu Elektrometal Energetyka SA. 
Zapraszam do zapoznania się z rozwiązaniami dostępnymi w naszej ofercie.

Mariusz Maślany
Prezes Zarządu 
Elektrometal Energetyka SA
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2. JAKOŚĆ

3. USŁUGI

Działamy w oparciu o wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, na który składają się: System 
Zarządzania Jakością wg ISO 9001, System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001, System Zarządzania 
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg ISO 45001. Wdrożone systemy są zgodne z najwyższymi standardami 
zarządzania i stanowią codzienną praktykę w naszej działalności, która ma na celu profesjonalną obsługę 
klientów oraz utrzymanie najwyższych standardów ochrony zdrowia i środowiska. Nasze produkty posiadają 
certyfikaty potwierdzające pełne badania typu przeprowadzone m.in. w laboratoriach Instytutu Energetyki i 
Instytutu Elektrotechniki w Warszawie.

Nasze działanie związane z dostosowaniem Systemu Zarządzania przez Jakość do wymogów Polskiej i 
Europejskiej Nagrody Jakości zostały docenione przyznaniem Elektrometal Energetyka SA Mazowieckiej 
Nagrody Jakości.

KOMPLEKSOWA REALIZACJA INWESTYCJI

PROJEKTOWANIE

DZIAŁANIA R&D

SERWIS

SZKOLENIA

DORADZTWO TECHNICZNE I PROJEKTOWE

Certyfikat Systemu 
Zarządzania 

Środowiskowego 
Nr PL20/1358

Certyfikat Systemu 
Zarządzania 

Bezpieczeństwem i 
Higieną Pracy 
Nr PL20/1380

Certyfikat Systemu 
Zarządzania Jakością

Nr  PL/20/1359

Mazowiecka Nagroda Jakości
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4. ZAUFALI NAM



8



9

5. ROZDZIELNICE SN TYPU e²ALPHA® 
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Rozdzielnice e²ALPHA to rozwiązania dedykowane do rozdziału 
pierwotnego lub wtórnego energii elektrycznej w strategicznych 
obiektach elektroenergetycznych takich jak GPZ, GSZ, RPZ, 
główne rozdzielnie kopalń i zakładów przemysłowych, elektrowni  
i elektrociepłowni, rozdzielni sieciowych i podstacji trakcyjnych. 
Dział Badań i Rozwoju, w konsultacji z użytkownikami, stworzył 
rozdzielnice odpowiadające potrzebom służb eksploatacyjnych.
Główną ideą podczas tworzenia naszych produktów była 
odpowiedź na coraz większe wymagania nowoczesnych 
stacji elektroenergetycznych. Rozwiązania zaprojektowano  
w konsultacji z inżynierami eksploatującymi na co dzień rozdzielnice 
SN. Stworzono konstrukcje odporne na szkodliwe czynniki 
atmosferyczne, przystosowane do pracy w wysokiej temperaturze 
i wilgotności. Ze względu na wciąż rosnące wymagania dotyczące 
wytrzymałości zwarciowej, obwody prądowe rozdzielnic zostały 
poddane szczegółowej analizie metodą elementów skończonych 
(MES). Na jej podstawie można było optymalnie rozmieścić podpory 
szyn oraz ich przekroje. Rozdzielnice posiadają pełne badania 
typu na zgodność z obowiązującymi normami – potwierdzone 
certyfikatami Instytutu Energetyki. To wszystko powoduje, że 
możemy przedstawić naszym Klientom najnowocześniejsze 
rozwiązania na rynku, dedykowane do ich wymagań oraz spełniające 
normy wymagane dla rozdzielnic tego typu.

5.1 Wstęp
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Jednosystemowa  
rozdzielnica SN e2ALPHA

Dwusystemowa  
rozdzielnica  

SN e2ALPHA-2S

Górnicza rozdziel-
nica  e2ALPHA-G

System szyn zbiorczych 1 2 1

Przedziały 4 8 5

Dekompresja wewnętrzna - • •

Dekompresja zewnętrzna • • •

Napięcie znamionowe rozdzielnicy 12 kV 17,5 kV 24 kV 12kV 17,5kV 12kV

Prąd znamionowy szyn zbiorczych,  
pól zasilających i sprzęgłowych

630-2500 A 630-2000 A 630-2500 A 630-2500 A 630-1600  A do 1250 A

Prąd znamionowy krótkotrwały  
wytrzymywany (3s)/(1s)3)

do 31,5 kA do 31,5 kA do 25 kA do 31,5 kA do 31,5 kA do 25 kA

Odporność na działanie łuku 
wewnętrznego (1s)/(0,5s)3)

do 31,5 kA do 31,5 kA do 25 kA do 31,5 kA do 31,5 kA do 25 kA

Wysokość pola
21001) /  

22002) mm
21001) /  

22002) mm
2300 mm 2680 mm 2680 mm 1800 mm

Głębokość pola
12501) / 13502) 

mm
12501) / 13502) 

mm
1440 mm 1750 mm 1750 mm 1480 mm

Szerokość pola
400/600/
750/800/
950 mm

400/600/
750/800/
950 mm

600/750/
950 mm

650/800/
1100 mm

650/800/
1100 mm

600 mm

Dopuszczenie WUG • o •

Za
st

os
ow

an
ie

przemysł ciężki • • -

górnictwo • • •

dystrybucja • • -

wytwarzanie • • -

trakcja kolejowa i miejska • • -

•/o - standard/opcja

1)  - prąd szyn zbiorczych do 1250 A (12 - 17,5 kV)
2) - prąd szyn zbiorczych do 2000 A (12 - 17,5 kV), do 2500 A (12 kV)
3) - czas trwania zwarcia dla Rozdzielnicy e2ALPHA-G

  CHARAKTERYSTYKA ROZDZIELNIC
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1

Konstrukcja pola rozdzielczego e2ALPHA została wykonana z prefabrykowanych blach stalowych oraz Al-Zn  
o grubości od 1 do 3 mm. W miejscach szczególnie narażonych na oddziaływanie łuku wewnętrznego oraz ciśnienia 
gazów połukowych wykorzystano wysokogatunkową blachę stalową o grubości 3 mm pokrytą farbą proszkową. 
Dodatkowo, w przypadku pól wykonywanych w łukoodporności 31,5 kA/1s, drzwi przedziałów: przyłączowego oraz 
członu wysuwnego zaopatrzono w dodatkowe wzmocnienia i ekrany.

uchylne korytko
swobodny dostęp 
do okablowania
(obwodów sterowniczych)

zintegrowany 
modułowy 
system blokad 
gwarantuje niezawodność 
i zwiększony poziom 
bezpieczeństwa w całym 
okresie eksploatacji

szeroki kanał 
na obwody okrężne
łatwy i komfortowy montaż 
umożliwiający wprowadzenie 
wielu obwodów sterowniczych 

wysokie przyłącze 
kablowe SN 
(ponad 550mm)
prosty i wygodny montaż kabli, 
możliwość łatwego montażu 
różnych typów przekładników 
Ferrantiego oraz łatwiejsze pomiary

2

3

4

Przedział szyn zbiorczych

Przedzia obwodów sterowniczych

Przedział członu wysuwnego

Przedział przyłączowy/kablowy

1

2

3

4

5.2 Rozdzielnica e²ALPHA

* dostępne rodzaje celek oraz blokady - patrz: tabele str. 19-20

  KONSTRUKCJA POLA ROZDZIELCZEGO

  BUDOWA*
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Na przekrojach przedstawiono przykładowe warianty wykonania wolnostojącego rozdzielnicy e2ALPHA. Sposób 
umieszczenia kabli w przedziale przyłączowym każdorazowo ustalany jest z Klientem.

Na przekrojach pokazano przykładowe warianty wykonania przyściennego rozdzielnicy e2ALPHA. Na życzenie Klienta 
dostosowujemy umieszczenie przekładników pomiarowych, głowic kablowych czy ograniczników przepięć w przedziale 
przyłączowym, aby umożliwić swobodny dostęp bezpośrednio od frontu pola.

  WYKONANIE WOLNOSTOJĄCE

  WYKONANIE PRZYŚCIENNE
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niewielkie gabaryty
od 2100mm wysokości,
zwarta, sztywna konstrukcja 
umożliwiająca łatwy dostęp 
do przedziału nn i łatwiejszą 
obserwację wskazań

wydajna wentylacja

wysoki poziom 
łukoodporności 
(31,5kA/1s)

powiększony 
przedział nn  
możliwość zabudowy 
zabezpieczeń o różnych
gabarytach, łatwość 
uruchomienia i serwisu 
oraz przeglądów i modyfikacji

łatwa adaptacja 
do wymagań 
Klienta  

niezawodność 
i wysoka jakość
poparta certyfikatem
Instytutu Energetyki 

2100
mm

dopuszczenie
do zastostosowania
w zakładach 
górniczych

GE-16/15

IEn

400 600 750 / 950 800 12501) / 13502) / 14403)

21
00

1)
 / 

22
00

2)
 / 

23
00

3)

10
8

1)  - prąd szyn zbiorczych do 1250 A (12 - 17,5 kV)
2) - prąd szyn zbiorczych do 2000 A (12 - 17,5 kV), do 2500 A (12 kV)
3) - prąd szyn zbiorczych do 2000 A (24 kV)

  ZALETY

  PODSTAWOWE WYMIARY CELEK
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zintegrowany 
modułowy 

system blokad 
gwarantuje niezawodność 

i zwiększony poziom 
bezpieczeństwa w całym 

okresie eksploatacji

bezpośredni dostęp 
do wszystkich

przedziałów

szerokie i pojemne kanały 
na obwody sterownicze 
i okrężne
łatwy i komfortowy montaż 
umożliwiający wprowadzenie 
wielu obwodów sterowniczych 
i okrężnych 

wysokie przyłącze 
kablowe SN (do 755mm)
Prosty i wygodny montaż kabli, 
możliwość łatwego montażu 
różnych typów przekładników 
Ferrantiego oraz ułatwione pomiary

Konstrukcja pola składa się sześciu niezależnych i wygrodzonych metalowymi przegrodami przedziałów 
silnoprądowych (przedział szyn zbiorczych systemu I; przedział szyn zbiorczych systemu II, przedział odłącznika 
systemu I; przedział odłącznika systemu II;  przedział wyłącznikowy, przedział przyłączowy/kablowy). Dodatkowo  
pole e²ALPHA-2S zostało wyposażone w jeden wewnętrzny kanał dekompresyjny, który w momencie wystąpienia w 
którymkolwiek z przedziałów zwarcia zbiera i odprowadza powstałe ciśnienie oraz gazy połukowe w jedno miejsce. 
Konstrukcja e2ALPHA-2S została zaprojektowana w sposób umożliwiający dostęp do każdego z przedziałów 
rozdzielnicy bez konieczności ingerencji w kolejny, np. sąsiedni przedział. Rozwiązanie takie jest wygodne zarówno 
z perspektywy eksploatacji urządzenia jak również czynności serwisowych i przeglądowych. Podczas prac 
konserwacyjnych w obrębie jednego z przedziałów nie ingerujemy w inny. 
Specjalnie na potrzeby rozdzielnicy e2ALPHA-2S powstała rodzina odłączników o obciążalności zwarciowej 31,5 kA/3s 
co zostało potwierdzone licznymi próbami w instytutach i laboratoriach.

1

Wewnętrzny kanał dekompresyjny

Przedział szyn zbiorczych

Przedział odłącznikowy

Przedział obwodów sterowniczych

Przedział członu wysuwnego

Przedział przyłączowy

Kanał obwodów okrężnych

1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

2

5.3  Rozdzielnica e²ALPHA-2S

* dostępne rodzaje celek oraz blokady - patrz: tabele str. 19-20

  KONSTRUKCJA POLA ROZDZIELCZEGO

  BUDOWA*
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niewielkie gabaryty 
2680 mm wysokości, 
zwarta, sztywna 
konstrukcja

powiększony 
przedział nn  
możliwość zabudowy 
zabezpieczeń o różnych
gabarytach, łatwość 
uruchomienia i serwisu 
oraz przeglądów i modyfikacji

łatwa adaptacja 
do wymagań 
Klienta  

niezawodność 
i wysoka jakość
poparta certyfikatem
Instytutu Energetyki 

wydajna wentylacja 
dla zakresu do 2500A

wewnętrzny kanał 
dekompresyjny
odprowadzenie gazów 
połukowych 
w jedno miejsce.

obciążalność 
zwarciowa 
odłączników
szynowych 
31,5kA/3s 

650 800 1100 1750

26
8

0

  ZALETY

  PODSTAWOWE WYMIARY CELEK
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Konstrukcja pola rozdzielczego e2ALPHA-G została wykonana z prefabrykowanych blach stalowych 
oraz ocynkowanych o grubości od 1 do 3 mm. W miejscach szczególnie narażonych na oddziaływanie 
łuku wewnętrznego oraz ciśnienia gazów połukowych wykorzystano wysokogatunkową blachę 
stalową o  grubości 3 mm pokrytą farbą proszkową. Dodatkowo zastosowano szereg rozwiązań 
technicznych eliminujących niekorzystny wpływ wysokiej temperatury i wilgotności w miejscu 
zainstalowania.

specjalne wykonanie
kanału obwodów

okrężnych

zintegrowany 
modułowy 

system blokad 
gwarantuje niezawodność 

i zwiększony poziom 
bezpieczeństwa w całym 

okresie eksploatacji

swobodny dostęp 
do przedziału 
szynowego 

szeroki kanał
na obwody sterownicze

łatwy i komfortowy montaż 
umożliwiający wprowadzenie 

wielu obwodów sterowniczych 

tylne przyłącze 
do rozdzielnicy
możliwość zrezygnowania 
z kanału kablowego

2

5

4

3

6

1

Przedział dekompresji

Przedział szyn zbiorczych

Kanał obwodów okrężnych

Przedział obwodów sterowniczych

Przedział członu wysuwnego

Przedział przyłączowy

1

2

3

4

5

6

5.4  Rozdzielnica e²ALPHA-G

* dostępne rodzaje celek oraz blokady - patrz: tabele str. 19-20

  KONSTRUKCJA POLA ROZDZIELCZEGO

  BUDOWA*
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niewielkie gabaryty
1800mm wysokości,
zwarta, sztywna konstrukcja 
umożliwiająca łatwy dostęp 
do przedziału nn i łatwiejszą 
obserwację wskazań

wydajna wentylacja

wysoki poziom 
łukoodporności 

odporność konstrukcji
na wysoką temperaturę
i wilgotność

łatwa adaptacja 
do wymagań 
Klienta  

niezawodność 
i wysoka jakość
poparta certyfikatem
Instytutu Energetyki 

1800
mm

dopuszczenie
do stosowania
w zakładach 
górniczych

IEn

600 1480

18
0

0

  ZALETY

  PODSTAWOWE WYMIARY CELEK
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  ZESPOŁY BLOKAD

e2 AL
P

H
A

e2 AL
P

H
A-

2S

e2 AL
P

H
A-

G

Blokady standardowe:

Blokada przestawienia członu ruchomego do pozycji „PRACA” przy zamkniętym uziemniku • • •

Blokada otwarcia drzwi przedziału członu wysuwnego w przypadku, gdy 
człon wysuwny znajduje się w pozycji „PRACA” bądź pośredniej

• • •

Blokada jednoczesnego pozostawienia korb manewrowych w gniazdach członu wysuwnego i uziemnika • • •

Blokada zapobiegająca przestawieniu członu ruchomego z położenia „PRÓBA”  
do położenia „PRACA” i odwrotnie, gdy wyłącznik jest zamknięty

• • •

Blokada zapobiegająca zamknięciu wyłącznika w przypadku, gdy wózek członu 
ruchomego znajduje się w pozycji pośredniej pomiędzy „PRÓBA” a „PRACA”

• • •

Blokada zapobiegająca zamknięciu uziemnika w przypadku, gdy człon 
ruchomy znajduje się w pozycji „PRACA” lub pośredniej

• • •

Blokada wprowadzenia członu wysuwnego o mniejszym prądzie znamionowym 
do pola rozdzielczego o większym prądzie znamionowym

• • •

Blokada uziemnika zapobiegająca zamknięciu uziemnika w 
przypadku, gdy strona uziemiana jest pod napięciem

• • •

Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi przedziału kablowego w przypadku, gdy uziemnik jest otwarty • - •

Blokada zapobiegająca przestawieniu członu wysuwnego do pozycji „PRACA”  
w przypadku, gdy drzwi przedziału członu ruchomego są otwarte

• • •

Blokada zapobiegająca otwarciu uziemnika w przypadku, gdy drzwi przedziału kablowego są otwarte • - •

Automatyczna blokada przypadkowego otwarcia przesłon ruchomych w przedziale 
członu wysuwnego, gdy człon znajduje się poza polem rozdzielczym

• • •

Blokada jednoczesnego załączenia odłączników systemów I i II - • -

Blokada położenia napędu ręcznego uziemnika uniemożliwiająca 
samoczynne przestawienie się styków uziemnika

• • •

Blokada zamknięcia obu odłączników w jednym polu, przy 
niezamkniętym sprzęgle poprzecznym w danej sekcji

- • -

Blokada zamknięcia uziemników systemowych danej sekcji przy nieotwartych 
wszystkich odłącznikach systemowych danego systemu szyn

- • -

Blokada przestawienia odłączników systemowych do pozycji zamknięty w 
danej sekcji przy zamkniętych w niej uziemnikach systemowych

- • -

Blokada zamknięcia uziemnika w polu sprzęgła podłużnego z członem odłącznikowym przy 
niewytoczonym do pozycji próba członie wysuwnym w polu sprzęgła podłużnego z wyłącznikiem

• • •

Blokada wymuszająca prawidłową kolejność łączeń w sprzęgle podłużnym – uniemożliwiająca 
manewrowanie członem wysuwnym w polu sprzęgła z członem odłącznikowym, przy niewytoczonym 
do pozycji próba członie wysuwnym w polu sprzęgła podłużnego z wyłącznikiem

• • •

Blokada załączenia wyłącznika przy niezamkniętym przedziale przyłączowym • • •

Blokady opcjonalne:

Elektromagnetyczna blokada drzwi/osłony tylnej przedziału kablowego • • •

Mechaniczna blokada drzwi/osłony tylnej przedziału kablowego • • •

Blokada kluczykowa uziemnika • • •

Blokada uniemożliwiająca zamknięcie drzwi przedziału członu 
wysuwnego gdy człon wysuwny nie jest zaryglowany

• • •

Elektromagnetyczna blokada zapobiegająca otwarciu drzwi bez zezwolenia • • •

Blokada śrubowa drzwi i osłon zewnętrznych, wymagająca użycia narzędzia specjalnego • • •

inne – wg potrzeb Klienta • • •

5.5  Podsumowanie
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e2ALPHA e2ALPHA-2S e2ALPHA-G

pole zasilające • • • 

pole liniowe • • •

pole dopływowo-odpływowe • • •

pole sprzęgłowe – wyłącznikowe • • •

pole sprzęgłowe – odcinacza  • • •

pole transformatora potrzeb własnych wyłącznikowe lub rozłącznikowe • • •

pole pomiaru napięcia • • •

pole wzniosu szynowego • • •

pole pomiarowe z przekładnikami napięciowymi dla jednego systemu - • -

pole pomiarowe z przekładnikami napięciowymi dla obu systemów - • -

pole sprzęgła poprzecznego - • -

pole sprzęgła podłużnego • • •

pole silnikowe • • •

pole silnikowe z członem suszenia • • •

pole tłumienia ferrorezonansu • • •

pole odpływowe rozłącznikowe • - -

pole potrzeb własnych/koncentratora/obw. separacji • • •

inne – wg potrzeb Klienta • • •

e2ALPHA e2ALPHA-2S e2ALPHA-G

Napięcie znamionowe rozdzielnicy 12 kV 17,5 kV 24 kV 12kV 17,5kV 12kV

Napięcie probiercze udarowe 
piorunowe (1,2/50μs)

75/85 kV 95/110 kV 125/145 kV 75kV 95kV 75kV

Napięcie probiercze o częstotliwości 
sieciowej (1-min.)

28/32 kV 38/45 kV 50/60 kV 28 kV 38kV 28 kV

Częstotliwość znamionowa 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Prąd znamionowy szyn zbiorczych, 
pól zasilających i sprzęgłowych

630-2500 A 630-2000 A 630-2500 A 630-2500 A 630-1600 A do 1250 A

Prąd znamionowy pól odpływowych 630-2500 A 630-2000 A 630-2500 A 630-2500 A 630-1600 A do 1250 A

Prąd znamionowy krótkotrwały 
wytrzymywany (3s)/(1s3))

do 31,5 kA do 31,5 kA do 25 kA do 31,5kA do 31,5kA do 25kA

Odporność na działanie łuku 
wewnętrznego (1s)/(0,1s3))(0.53))

do 31,5 kA do 31,5 kA do 25 kA do 31,5kA do 31,5kA do 25kA

Prąd znamionowy szczytowy 
wytrzymywany

do 80 kA do 80 kA do 63 kA do 80kA do 80kA do 63kA

Stopień ochrony rozdzielnicy IP 4X / IP 41 / IP 54 IP 4X / IP 41 / IP 54 IP 4X / IP 41 / IP 54 IP 4X / IP54 IP 4X / IP54 IP 4X / IP54

Dostępność do przedziałów LSC2B LSC2B LSC2B LSC2B LSC2B LSC2B

Klasyfikacja osłon PM PM PM PM PM PM

Klasa odporności na łuk wewnętrzny AFLR AFLR AFLR AFLR AFLR AFLR

Szerokość pola
400/600/750/
800/950 mm

400/600/750/
800/950 mm

600/750/
950 mm

650/800/
1100 mm

650/800/
1100 mm        

600 mm

Wysokość pola 21001) / 22002) mm 21001) / 22002) mm 2300 mm 2680 mm 2680 mm 1800 mm

Głębokość pola 12501) / 13502) mm 12501) / 13502) mm 1440 mm 1750 mm 1750 mm 1480 mm

Maksymalna wysokość pracy 1000 m n.p.m. 1000 m n.p.m. 1000 m n.p.m. 1000 m n.p.m. 1000 m n.p.m. 1000 m n.p.m.

Maksymalna wilgotność względna  
w temp. 25°C

100% 100% 100% 100% 100% 100%3) - czas trwania zwarcia dla Rozdzielnicy e2ALPHA-G

1)  - prąd szyn zbiorczych do 1250 A (12 - 17,5 kV)
2) - prąd szyn zbiorczych do 2000 A (12 - 17,5 kV), do 2500 A (12 kV)

  PODSTAWOWE RODZAJE CELEK

  PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE ROZDZIELNIC
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  STANDARYZACJA ROZDZIELNIC

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 1: Postanowienia wspólne.

Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego.

Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego.

Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie.
Część 105: Zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego.

Część 106: Styczniki, sterowniki i rozruszniki silników prądu przemiennego.

Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe 
powyżej 1 kV do 52 kV włącznie.

Przekładniki prądowe
Przekładniki napięciowe indukcyjne

Elektroenergetyka kopalniana. Rozdzielnice kopalniane prądu przemiennego na napięcie 
powyżej 1kV do 15kV włącznie. Wymagania i badania.

Ochrona pracy w górnictwie. Urządzenia elektryczne górnicze. Wymagania i badania.
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 62271-1

PN-EN 62271-100

PN-EN 62271-102

PN-EN 62271-103
PN-EN 62271-105

PN-EN 62271-106

PN-EN 62271-200

PN-EN 60044-1
PN-EN 60044-2

PN-G-42050:1997

PN-G-50003:2003
PN-IEC 60529

Certyfikat zgodności IEn
dla Rozdzielnic  
SN e2ALPHA-2S

Certyfikat zgodności IEn
dla Rozdzielnic  
SN e2ALPHA-G

  CERTYFIKATY I NAGRODY

Certyfikat zgodności IEn
dla Rozdzielnic 

 SN e2ALPHA

Dopuszczenie WUG
nr GE-17/18

Dopuszczenie WUG
nr GE-24/17

Brązowy medal
Targi ENERGETAB 2014

Rozdzielnica SN e2ALPHA

Puchar Ministra Energii
Targi ENERGETAB 2018

Zintegrowany system 
zasilania w oparciu 

o rozdzielnicę 
górniczą e²ALPHA-G i 
sterownik e²TANGO
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6. WYŁĄCZNIK PRÓŻNIOWY SN TYPU e²BRAVO® 
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pełna zamienność
i adaptowalność
możliwość dostosowania
do różnych typów rozdzielnic

doskonała jakość 
wysokiej klasy komory próżniowe,
wysokie parametry łączeniowe 
potwierdzone badaniami

nowoczesny
interfejs
szybki dostęp 
do dokumentacji 
technicznej

kompatybilność
układu sterowania
możliwość sterowania 
wyłącznika z automatyką 
zabezpieczeniową 
różnych producentów

wygodny dostęp 
bardzo łatwy dostęp 
do elementów sterujących 
wyłącznika np.: cewki, 
styki pomocnicze, silnik 

łatwe przeglądy
specjalnie zaprojektowana 
konstrukcja ułatwiająca 
przeglądy okresowe 
i serwisowanie

zunifikowane napędy 
uniwersalne dla wszystkich
typów wyłączników

Wyłącznik próżniowy typu e2BRAVO jest nowoczesnym aparatem łączeniowym średniego napięcia, przystosowanym 
do współpracy z rozdzielnicami średniego napięcia oraz w wykonaniu stacjonarnym - jako zamiennik starych 
aparatów małoolejowych. Wyłącznik e2BRAVO oferowany jest w szerokim zakresie napięć znamionowych (7,2 – 24 kV)  
oraz w różnych konfiguracjach ze względu na podziałkę poziomą, pionową oraz dodatkowe wyposażenie urządzenia.
Wysokiej klasy komory próżniowe i niezawodny napęd zapewniają osiągnięcie wysokiej trwałości łączeniowej  
oraz mechanicznej – na poziomie 30 000 cykli zał.-wył.

Wysoka niezawodność wyłączników typu e2BRAVO w powiązaniu z  ich bardzo dobrymi parametrami elektrycznymi 
predestynuje je do zastosowań w energetyce zawodowej, przemysłowej oraz kopalnianej, gdzie w/w aspekty mają 
podstawowe znaczenie. Wyłączniki typu e2BRAVO mogą być również z powodzeniem zastosowane jako zamienniki 
starych urządzeń małoolejowych – przy wykorzystaniu specjalnych wykonań retrofitowych.
Konstrukcja zestawów retrofitowych zapewnia pełną zamienność ze wcześniej stosowanymi wyłącznikami 
małoolejowymi typu: CI/SCJ, WMPWZ, WMSWP oraz IO.

  CHARAKTERYSTYKA WYŁĄCZNIKA

  ZASTOSOWANIE

  ZALETY WYŁĄCZNIKA
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złącze obwodów
sterujących

wskaznik zazbrojenia 
napędu wyłącznika

licznik operacji

wskaźnik położenia
styków głównych

przyciski sterujące
otwórz / zamknij

gniazdo recznego,
zazbrajania napędu

gniazdo napędu
ręcznego wózka 
wyłącznika

elektromagnes blokujący 
załączenie wyłącznika

płytka z obwodami
sterującymi wyłącznika

podzespół styków
pomocniczych

elektromagesy
otwierające

sprężyna napinająca

elektromagnes
zamykający

mechanizm ręcznego
zbrojenia napędu

motoreduktor
zbrojenia napędu 

Wyłącznik e2BRAVO jest nowoczesnym próżniowym aparatem łączeniowym wyposażonym w napęd zasobnikowo-
sprężynowy. Układ napędowy umieszczony został w środkowej przedniej części korpusu wyłącznika. Takie usytuowanie 
zespołu zapewnia bardzo dobry dostęp do jego elementów składowych, ułatwiając wykonywanie czynności 
konserwacyjnych i serwisowych.

  KONSTRUKCJA WYŁĄCZNIKA
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Wyłącznik stacjonarny

Wyposażenie standardowe: 
 • 1-szy wyzwalacz otwierający napięciowy
 • 2-gi wyzwalacz otwierający napięciowy
 • wyzwalacz zamykający napięciowy
 • elektromagnes blokujący zamknięcie
 • silnik zbrojenia napędu wyłącznika
 • łącznik pomocniczy stanu wyłącznika
 • łącznik krańcowy silnika zbrojenia
 • układ antypompujący
 • wtyka 58 pin
 • korba zbrojenia napędu.

Wyposażenie dodatkowe:
 • wyzwalacz otwierający podnapięciowy
 • styk migowy
 • dodatkowe łączniki pomocnicze stanu wyłącznika
 • 3-ci wyzwalacz otwierający napięciowy
 • wtyka 64 pin

Wyłącznik wysuwny

Wyposażenie standardowe:
 • 1-szy wyzwalacz otwierający napięciowy
 • 2-gi wyzwalacz otwierający napięciowy
 • wyzwalacz zamykający napięciowy
 • elektromagnes blokujący zamknięcie
 • silnik zbrojenia napędu wyłącznika
 • łącznik pomocniczy stanu wyłącznika
 • łącznik krańcowy silnika zbrojenia
 • układ antypompujący
 • styki położenia członu wysuwnego
 • wtyka 58 pin
 • korba zbrojenia napędu
 • korba przestawienia członu wysuwnego.

Wyposażenie dodatkowe:
 • wyzwalacz otwierający podnapięciowy
 • styk migowy
 • silnik przestawienia członu wysuwnego
 • elektromagnes blokujący przestawienie członu wysuwnego
 • dodatkowe łączniki pomocnicze stanu wyłącznika
 • 3-ci wyzwalacz otwierający napięciowy
 • wtyka 64 pin.

Zestawy adaptacyjne to dodatkowe wyposażenie pozwalające na zastosowanie wyłączników  w urządzeniach 
starszej generacji. Dzięki nim istnieje możliwość zastępowania aparatów łączeniowych starego typu nowoczesnymi 
wyłącznikami próżniowymi e2BRAVO. Zestaw adaptacyjny do wyłącznika w postaci wózka jezdnego pozwala stosować 
nowe wyłączniki w starych rozdzielnicach typu WRS, RSW, GIPO.
Wyłącznik e2BRAVO może być zaadaptowany jako człon ruchomy do rozdzielnic typu RD1 i D20.  Jest w pełni kompatybilny 
z wcześniejszymi rozwiązaniami i zachowuje pełną funkcjonalność swoich poprzedników.

  ZESTAWY ADAPTACYJNE

  WYPOSAŻENIE

Wyłącznik na wózku retofitowym Wyłącznik zabudowany na członie 
ruchomym dla rozdzielnic typu RD1

Wyłącznik zabudowany na członie 
ruchomym dla rozdzielnicy typu D20
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e2BRAVO - WP

150 mm 210 mm 275 mm

A 150 210 275

B 502 652 852

C 491 491 491

D 598 598 598

E 280 280 280

F 275 275 275

G 626 626 625

H 200 200 200

I 531 681 881

B
ID

E

G

A A

F

H

C

styk tulipanowy

15-20 mm

styk stały

e2BRAVO - SP

150 mm 210 mm 275 mm

A 150 210 275

B 390 520 720

C 445 445 445

D 318,5 318,5 318,5

E 237 237 237

F 275 275 275

G 582 582 582

H 255 275 275

I 448 588 770

e2BRAVO - SG

150 mm

A 150

B 440

C 445

D 321,5

E 237

F 275

G 557

H 275

I 390

B
ID

E

G

A

śruba M18x22
lub

szpilka M16/M18

A

F

H

C

B
ID

E

G

A A

F

H

C

śruba M18x18

Przykładowe wykonania wyłączników stacjonarnych i wysuwnych

  WYMIARY
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Napięcie znamionowe wyłącznika 12kV 17,5kV 24kV

Napięcie probiercze udarowe piorunowe (1,2/50μs) 75kV 95kV 125kV

Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej (1-min.) 28kV 38kV 50kV

Częstotliwość znamionowa 50Hz 50Hz 50Hz

Prąd znamionowy ciągły 630-4000A 630-2000A 630-2000A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (3s) do 40kA do 31,5kA do 25kA

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 100kA do 80kA do 63 kA

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy do 40kA do 31,5kA do 25kA

Prąd znamionowy załączalny zwarciowy do 100kA do 80kA do 63kA

Prąd znamionowy wyłączalny linii kablowej w stanie jałowym 31,5A 31,5A 31,5A

Prąd znamionowy wyłączalny baterii kondensatorów pojedynczej 400A 400A 400A

Prąd znamionowy załączalny baterii kondensatorów pojedynczej 12,5kA 12,5kA 20 kA

Szereg znamionowy przestawieniowy O-0,3-CO-15s(180s)-CO

Klasyfikacja E2, M2, C2 (E1, C1, M1 dla 4000A)

Napięcie sterowania 24V DC, 110V DC, 220V DC, 230V AC

Czas otwierania ≤30ms

Czas łukowy ≤15ms

Czas zamykania ≤45ms

Całkowity czas wyłączenia ≤45ms

Trwałość łączeniowa 30 000 operacji

Temperatura pracy - 10° do +60°C

Wilgotność 95%

Wysokość pracy 1000 m n.p.m.

  PARAMETRY TECHNICZNE

  STANDARYZACJA

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 1: Postanowienia wspólne.

Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 100: Wyłączniki wysokiego  
napięcia prądu przemiennego.

PN-EN 62271-1

PN-EN 62271-100

Certyfikat zgodności
JSHP/32/CZ/2021

Certyfikat zgodności
JSHP/64/CZ/2020

Puchar Ministra Energii
Targi ENERGETAB 2018

Gazela Biznesu 2020

  CERTYFIKATY
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7. APARATURA ZABEZPIECZENIOWA WN e²TANGO® 
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7.1 Wstęp

Rodzina zabezpieczeń WN serii e2TANGO-2000 została opracowana 
przez nasz zespół Badań i Rozwoju złożony z inżynierów z olbrzymią 
wiedzą praktyczną i wieloletnim doświadczeniem w branży. Ideą 
podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej wysokich 
napięć było zapewnienie klientów o całkowitej pewności działania 
strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Zabezpieczenia i sterowniki polowe typu e2TANGO-50, e2TANGO-100, 
e2TANGO-200, e2TANGO-400, e2TANGO-600, e2TANGO-800, e2TANGO-1000, 
e2TANGO-1200 dla SN zostały zainstalowane w tysiącach obiektów na 
terenie kraju i Europy, stąd platformę sprzętową oparto o jednostkę 
centralną taką samą jak dla serii e2TANGO, oczywiście odpowiednio 
dopasowaną pod względem konfiguracji procesorów, kart pamięci, 
wejść/wyjść itp. Powoduje to, że mamy absolutne przekonanie, iż kilka 
lat bezawaryjnej pracy sprzętu serii e2TANGO daje bezpieczeństwo dla 
aplikacji w newralgicznych miejscach stacji i rozdzielnic WN.

Oprogramowanie e2TANGO-2000 powstało na bazie sprawdzonych 
wersji dla sterowników SN, natomiast algorytmy działania zabezpieczeń 
powstały w wyniku współpracy z Instytutem Energetyki w Warszawie. 
Dzięki temu użytkownik ma pewność, że zastosowane rozwiązania 
zostały przetestowane przez ostatnich kilkadziesiąt lat i działają bez 
zarzutu w wielu obiektach WN na terenie kraju i Europy.

Bezpieczeństwo użytkowników zabezpieczeń WN i eksploatowanych 
obiektów energetycznych było dla nas priorytetem przy tworzeniu 
e2TANGO-2000, stąd oprócz pewności co do strony sprzętowej i 
programowej wykonaliśmy pełne badania typu zakończone otrzymanym 
certyfikatem potwierdzającym jakość wykonania serii zabezpieczeń WN.
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  ZASTOSOWANIE ZABEZPIECZEŃ WN

  SCHEMAT POLA TRANSFORMATORA WN/SN

pole
transformatora WN/SN

• zabezpieczenie różnicowe
• zabezpieczenie nadprądowe
• zabezpieczenie Buchholtza
 

pole dławika WN

• zabezpieczenie różnicowe
• zabezpieczenie nadprądowe

automatyczna regulacja
napięcia

• kompensacja prądu obciążenia
• szybka zmiana zaczepów
 

pole linii WN

• zabezpieczenie różnicowe linii
• samoczynne ponowne 
   załączanie

 

Oferta zabezpieczeń WN e²TANGO stanowi szeroką gamę urządzeń automatyk zabezpieczeniowych, w tym 
zabezpieczenie nadprądowe i ziemnozwarciowe, zabezpieczenie różnicowe transformatora, regulator napięcia oraz 
zabezpieczenie różnicowo-prądowe linii. Zespoły zabezpieczeń e²TANGO-2000 mogą być stosowane w polach o różnym 
przeznaczeniu i charakterze pracy, np. w polach liniowych WN lub transformatorowych WN/SN, ale także w obiektach 
energetyki dystrybucyjnej, przemysłowej oraz innych, które posiadają stacje wysokich napięć (WN).

e²TANGO-2000-TRR

e²TANGO-200-ODR

e²TANGO-2000-ARN

IV

110 kV

TRAFO
110/30/6kV

V

R-30 kV

30 kV 6 kV

R-6 kV

3

3

e²TANGO-2000-STP

Poniżej przedstawiono schemat przykładowego pola transformatora WN wraz z naniesionymi miejscami 
zainstalowania automatyki zabezpieczeniowej typu e2TANGO-2000 i e2TANGO-200.



31

  SCHEMAT POLA LINII WN

Poniżej przedstawiono schemat pól liniowych WN wraz  z naniesionymi miejscami zainstalowania automatyki 
zabezpieczeniowej typu e²TANGO-2000.

Przedstawiono kompleksowe rozwiązanie dla pola linii WN, które zawiera wszystkie elementy automatyki 
zabezpieczeniowej oparte na platformie e²TANGO. Zabezpieczenie nadprądowe i ziemnozwarciowe (STP) i 
zabezpieczenie różnicowe linii (LRR) zbudowano na bazie e²TANGO-2000.

Przedstawiono kompleksowe rozwiązanie dla pola transformatora WN, które zawiera wszystkie elementy automatyki 
zabezpieczeniowej oparte na platformie e2TANGO. Zabezpieczenie różnicowe transformatora (TRR), zabezpieczenie 
nadprądowe i ziemnozwarciowe (STP) oraz regulator napięcia(ARN) zbudowano na bazie e2TANGO-2000, 
natomiast zabezpieczenie autonomiczne, tzw. ODR na bazie zabezpieczenia e2TANGO-200 w wersji z zasobnikiem 
pojemnościowym.
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różnorodność
kart rozszerzeń
budowa modułowa
w oparciu o karty
rozszerzeń i karty
komunikacyjne,
do 168 wejść
oraz do 39 wyjść

sprawdzone 
algorytmy
algorytmy 
zabezpieczeniowe
opracowane 
we współpracy
z Instytutem Energetyki

gorąca rezerwa
przywrócenie pola
do pracy po awarii
w czasie kilkunastu
minut, możliwość 
odtworzenia wszystkich 
danych pola np.: nastaw, 
logiki, zdarzeń

zdalny dostęp 
serwisowy
zdalny i lokalny 
odczyt danych 
diagnostycznych
z możliwością 
przesłania do serwisu 
producenta

intuicyjny interfejs
czytelny układ menu,
obrazkowość podpisów
i oznaczeń

szeroki wybór
konfiguracji sprzętowej
jednostki 6-, 10-, 14-slotowe,
dostępne z mocowaniem
natablicowym, zatablicowym,
mieszanym

sprawdzona 
baza sprzętowa 
bazowanie na
sprawdzonym sprzęcie 
i oprogramowaniu
sterowników SN e²TANGO

wysoka odporność
na zakłócenia
do 100% wyższa 
od wymaganej normą

  ZALETY ZABEZPIECZEŃ WN
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w pełni konfigurowalny
interfejs graficzny
do pięciu konfigurowalnych ekranów,
bogata baza widgetów

możliwość obsługi
bez instrukcji
podręczna pomoc

pełna instrukcja obsługi
szybki dostęp do skojarzonych
rozdziałów dokumentacji technicznej

czytelne menu
obrazkowość podpisów
i oznaczeń

podgląd schematu
i aktualnego stanu logiki
schematy logiczne, synoptyczne

graficzna prezentacja
parametrów
wykresy wskazowe,
zawartość harmonicznych

Intuicyjne i czytelne w obsłudze zespoły zabezpieczeń WN e2TANGO wyposażone zostały w pełni konfigurowalny, 
przejrzysty ekran, rozbudowane funkcje konfiguracyjne, rejestracyjne i pomiarowe. Czytelność wskazań i sygnalizacji, 
prosty dostęp do dokumentacji i instrukcji, łatwość weryfikacji pracy logiki oraz graficzne weryfikowanie charakterystyk 
zabezpieczeń czy zdalny dostęp serwisowy zdecydowanie usprawniają codzienną pracę z urządzeniem.
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Zabezpieczenia WN serii e²TANGO składa się z dwóch elementów, jakimi są: panel operatorski oraz jednostka centralna. 
Jednostka centralna jest wykonana w oparciu o karty rozszerzeń i występuje w trzech wersjach obudowy: J6 (6 kart), 
J10 (10 kart) i J14 (14 kart) - w zależności od złożoności układu polowego rozdzielni oraz potrzeb użytkownika. Panel 
operatorski e²TANGO-2000 posiada 7-calowy, kolorowy ekran, wysokiej rozdzielczości.  

  KONSTRUKCJA

diody sygnalizacyjne
18 trój kolorowych LEDów

wymienne etykiety 
łatwo dostępne i wymienne opisy
diod i przycisków funkcyjnych

przyciski funkcyjne z LED
umożliwiają przypisanie im
najczęściej używanych funkcji

komunikacja USB 
złącza USB i USB mini

przyciski kontekstowe
umożliwiają natychmiastową prace

stanu łączników oraz poruszanie się
po menu urządzenia

Interfejs i obsługa

Wyświetlacz 7”

Rozdzielczość wyświetlacza 800×480 px

Kolorowy wyświetlacz •

Ekran dotykowy o

Przyciski kontekstowe (ilość) -

Przyciski sterownicze (v) o

Przyciski funkcyjne programowalne z LED 4

LED 18

Wirtualne LED (na LCD) o

Wirtualne przyciski funkcyjne (na LCD) o

Wymienne etykiety •

Budowa i wyposażenie

Wymiary panelu (zewnętrzne - W×S×G) 252×215×41,5

Wymiary otworu montażowego w wersji 
zatablicowej

228×191

Zewnętrzna jednostka centralna •

Jednostka J6
• 6 slotów
• wymiary: 222 × 187 × 103 (W×S×G)

o

Jednostka J10
• 10 slotów
• wymiary: 222 × 234 × 103 (W×S×G)

•

Jednostka J14
• 14 slotów
• wymiary: 222 × 281 × 103 (W×S×G)

o

standardowe wyposażenie**

liczba wejść dwustanowych (maks.*) 28 (168)

liczba wyjść dwustanowych (maks.*) 23 (39)

Maks. liczba łączników 12

Wejścia analogowe 0-10 V (maks.)** 0 (4)

Wyjścia analogowe 4-20 mA (maks.)** 0 (4)

Wyjście analogowe 0-10 V (maks.)** 0 (4)

Wejścia temperaturowe  (maks.)** 0 (12)

Karta pomiaru prądu do zabezpieczenia 
różnicowego 0 (2 dla TRR)

Inne

Widgety •

Liczba ekranów do konfiguracji 5

Podgląd logiki na wyświetlaczu •

•/o - standard/opcja

* - dla największej dostępnej jednostki i przy wszystkich slotach 

wypełnionych jednym typem karty

** - wymagana odpowiednia liczba kart rozszerzeń
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 • automatyka PDZ
 • automatyka SCO
 • automatyka SPZ 3-krotna z kontrolą pozycji 

wyłącznika i możliwością określenia rodzaju 
zabezpieczeń inicjujących pobudzenie SPZ-u

 • automatyka LRW
 • układ współpracy z automatyką SZR
 • synchrocheck
 • inne w oparciu o programowalną logikę

  AUTOMATYKA e²TANGO-2000-STP

  FUNKCJE ZABEZPIECZENIOWE e²TANGO-2000-LRR

51vn nadprądowe zerowe z kontrolą/
blokadą napięcia 74tcs kontrola 3 obwodów 

sterowniczych

59 nadnapięciowe dwustopniowe 
(wyborem działania od 
napięć fazowych lub 
międzyprzewodowych)

59n nadnapięciowe składowej 
zerowej

60/67n nadprądowe/nadprądowe zerowe 
kierunkowe

27 podnapięciowe dwustopniowe 
(z wyborem działania 
od napięć fazowych lub 
międzyprzewodowych)

87l zabezpieczenie różnicowe linii

51 przeciążeniowe zależne 
(charakterystyka IEC lub 
aproksymowana w 6 pkt.)

50hs skrócenie czasu zadziałania w 
przypadku załączenia na zwarcie

50/50n zwarciowe/ziemnozwarciowe 
bezzwłoczne

51/51n nadprądowe/nadprądowe zerowe 
zwłoczne trzystopniowe

60/67n nadprądowe / nadprądowe 
zerowe kierunkowe 
dwustopnioweWN

27 podnapięciowe dwustopniowe 
(z wyborem działania od napięć 
fazowych lub 
międzyprzewodowych) WN

51vn nadprądowe zerowe z kontrolą
 / blokadą napięcia

30/74 gazowo-przepływowe59
nadnapięciowe dwustopniowe 
(wyborem działania od napięć 
fazowych lub 
międzyprzewodowych) WN

59n nadnapięciowe składowej 
zerowej

74tcs kontrola 3 obwodów 
sterowniczych

87t
zabezpieczenie różnicowe 
transformatora 
dwu- i trójuzwojeniowego

81h nadczęstotliwościowe WN

49 termiczne 
(wej. dwustanowe lub cz. PT100)

81l podczęstotliwościowe WN49/51 przeciążenie cieplne

81r chwilowa zmiana 
częstotliwości df/dt 
oraz Δf/Δt WN

50hs skrócenie czasu zadziałania w 
przypadku załączenia na zwarcie

50/50n zwarciowe / ziemnozwarciowe 
bezzwłoczne strony WN, SN1,SN2

51/51n nadprądowe / nadprądowe 
zerowe zwłoczne dwustopniwe

  FUNKCJE ZABEZPIECZENIOWE e²TANGO-2000-TRR

27 podnapięciowe dwustopniowe 
(z wyborem działania od napięć 
fazowych lub 
międzyprzewodowych)

51vn nadprądowe zerowe z kontrolą 
/ blokadą napięcia 30/74 gazowo-przepływowe

59 nadnapięciowe dwustopniowe 
(wyborem działania od napięć 
fazowych lub 
międzyprzewodowych)

59n nadnapięciowe składowej 
zerowej

46 asymetria obciążenia w oparciu 
o składową przeciwną prądu lub 
różnicę prądów fazowych

74tcs kontrola 3 obwodów 
sterowniczych

81h nadczęstotliwościowe

49 termiczne (wej. dwustanowe lub
cz. PT100)

81l podczęstotliwościowe

49/51 przeciążenie cieplne

81r chwilowa zmiana 
częstotliwości df/dt
oraz Δf/Δt

60/67n nadprądowe / nadprądowe 
zerowe kierunkowe
 dwustopniowe

51
przeciążeniowe zależne 
(charakterystyki IEC lub 
aproksymowana w 6 pkt)

50hs
skrócenie czasu zadziałania 
w przypadku załączenia na 
zwarcie

50/50n zwarciowe / ziemnozwarciowe 
bezzwłoczne

51/51n nadprądowe / nadprądowe 
zerowe zwłoczne trzystopniowe

  FUNKCJE ZABEZPIECZENIOWE e²TANGO-2000-STP
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 • automatyka PDZ
 • automatyka LRW
 • inne w oparciu o programowalną logikę

 • Ethernet
 • Światłowód jednomodowy - OPTOSM
 • Światłowód wielomodowy - OPTOMM
 • Światłowód plastikowy OPTOP
 • RS485
 • CANbus 2×
 • USB 2.0
 • WiFi*

 • Modbus RTU/TCP
 • IEC 60870-5-103
 • DNP 3.0
 • Profibus
 • CANbus/PPM 2
 • IEC 61850

  AUTOMATYKA e²TANGO-2000-TRR

* po uzgodnieniu z producentem

  PORTY I PROTOKOŁY KOMUNIKACYJNE

  REJESTRATORY

 • rejestrator zdarzeń, 1000 zdarzeń
 • rejestrator zakłóceń do 160 s 

częstotliwość próbkowania 1,6 - 3,2 kHz
 • rejestrator kryterialny dla TRR 250 ms
 • rejestracja wartości chwilowych, TrueRMS
 • wykres wektorowy

 • pomiar dwóch napięć przewodowych (dla dwóch uzwojeń SN transformatora) i opcjonalnie dwóch prądów
 • numer aktualnego zaczepu odczytywany w kodzie binarnym, BCD, Gray, 1zN
 • wyjścia sygnalizujące numer zaczepu w zadanym kodzie
 • automatyka ARN dla dwu- i trójuzwojeniowych transformatorów
 • regulacja napięcia uzwojenia SN1, SN2, ich wartości maksymalnej lub średniej
 • wejścia zwiększenia i zmniejszenia napięcia regulacji o zadany procent
 • funkcja kompensacji spadku napięcia na końcu linii
 • blokady od minimalnego, maksymalnego napięcia, maksymalnego prądu
 • ograniczenie minimalnego i maksymalnego zaczepu
 • szybka zmiana zaczepów
 • 4 strefy czasowe umożliwiające ustawienie różnych napięć regulowanych i poziomu nieczułości w określonych 

godzinach oddzielnie w dni robocze, soboty i niedziele
 • uwzględnienie zaczepów zwartych
 • sterowanie przełącznikiem zaczepów automatyczne, ręczne lokalne lub ręczne zdalne

  AUTOMATYKA e²TANGO-2000-ARN

  AUTOMATYKA e²TANGO-2000-LRR

 • automatyka PDZ
 • automatyka SCO
 • automatyka SPZ 3-krotna z kontrolą pozycji wyłącznika i możliwością określenia rodzaju zabezpieczeń inicjujących 

pobudzenie SPZ-u
 • automatyka LRW
 • inne w oparciu o programowalną logikę
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187 234 281 103

22
2

połączenie kablowe

wersja 3

montaż zatablicowy

montaż mieszany montaż w szafie typu rack

wersja 1 wersja 2

montaż natablicowy

J6 J10 J14

e2TANGO-2000

  WYMIARY

  SPOSÓB MOCOWANIA
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 Zasilanie napięciem pomocniczym

 Napięcie DC
 Napięcie AC

110 V, 220 V (80-300 V DC)
230 V (88-265 V AC)

 Maks. pobór mocy (panel i jednostka) 30 W (VA)

 Obwody pomiarowe prądowe

 Prąd znamionowy 1A lub 5A

 Częstotliwość znamionowa 50 Hz

 Zakres pomiarowy prądów fazowych 0.05-150 A

 Zakres pomiarowy prądu I0 0.1-100 A

 Obwody pomiarowe napięciowe

 Napięcie znamionowe 57,7/100 V

 Częstotliwość znamionowa 50 Hz

 Zakres pomiarowy napięcia 3-120 V

 Dokładność pomiarów

 I1, I2, I3 (0.1-150A) 1%

 U1, U2, U3, U0 (5-120V) 1%

 I0 (0.1-100A) 1%

 P, Q, EC, EB (U>5V, 0.1A<I<10A) 1%

 f (U>5V) 10 mHz

 φ 1, φ2, φ3, φ0 (U>5V, 0.1A<I<10A) 1°

 Parametry zabezpieczeń

 Czas własny zab. nadprądowych 35 ms typ.

 Współczynnik powrotu zabezpieczeń nadmiarowych Konfigurowalny

 Współczynnik powrotu zabezpieczeń niedomiarowych Konfigurowalny

 Parametry wyjść dwustanowych W1, W2, W3 (sterowanie wyłącznikiem)

 Napięcie na rozwartych stykach 250 V AC, 440 V DC

 Załączanie obwodu przy 220 VDC 5.0 A

 Wyłączanie obwodu przy 220 VDC (L/R = 40 ms) 0.3 A
5A (dla karty PSUHI)

 Wyłączanie obwodu przy 220 VAC (cos φ = 0.4) 2.0 A

 Parametry wyjść dwustanowych (pozostałe)

 Napięcie na rozwartych stykach 250 V AC, 440 V DC

 Obciążenie trwałe 5.0 A

 Wyłączanie obwodu przy 220 VDC (L/R = 40 ms) 0.1 A
5A (dla karty OUTHI)

 Wyłączanie obwodu przy 220 VAC (cos φ = 0.4) 2.0 A

 Parametry wyjść dwustanowych

 Napięcie znamionowe 110/230 V AC/DC
Inne na zamówienie

 Maksymalny pobór prądu przy 220 V DC;230 V AC 2 mA;15 mA

 Warunki środowiskowe

 Temperatura pracy -10 do +55°C

 Temperatura przechowywania -25 do +70°C

 Wilgotność 5 do 95%, bez kondensacji pary wodnej

 Wibracje i udary mechaniczne Klasa 1 wg IEC 60255-21

 Zakłócenia elektromagnetyczne Klasa B wg IEC 60255-26

 Bezpieczeństwo

 Wytrzymałość elektryczna izolacji 2kV/50Hz/60s wg IEC 60255-27

 Gabaryty

 Masa (jednostka centralna/panel operatorski) 5 kg/ 1 kg

 Wymiary jednostki centralnej (szer. x gł. x wys. mm) 222 x 103 x 187/234/281

 Stopień ochrony jednostki centralnej IP3X / IP4X (opcja)

 Stopień ochrony panelu (od strony płyty czołowej) IP4X / IP54 (opcja)

  PARAMETRY TECHNICZNE
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  CERTYFIKATY

  JAKOŚĆ ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA

Certyfikat zgodności IEn
nr 005/2019

dla Zespołów zabezpieczeń 
WN e²TANGO-2000

Puchar Ministra Energii
Targi ENERGETAB 2018

Gazela Biznesu 2020Złoty medal
Targi ENERGETAB 2015

Mazowiecka Nagroda Jakości

Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania oparty na normach:
 • PN-EN ISO 9001  Systemy zarządzania jakością
 • PN-EN ISO 14001 Systemy zarządzania środowiskowego
 • PN-EN ISO 45001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
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8. APARATURA ZABEZPIECZENIOWA SN e²TANGO® 
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Aparatura zabezpieczeniowa e²TANGO to rozwiązania ELEKTROMETAL 
ENERGETYKA SA opracowane przez nasz zespół Badań i Rozwoju złożony z 
inżynierów z olbrzymią wiedzą praktyczną i wieloletnim doświadczeniem 
w branży. Pomysły i idee, które zastosowaliśmy to odpowiedź na 
problemy, z którymi na co dzień borykają się nasi klienci. To one 
inspirowały nas podczas prac projektowych. Dzięki temu prezentujemy 
w swojej ofercie wyjątkowo przyjazną i intuicyjną w codziennej obsłudze 
aparaturę zabezpieczeniową: sterowniki polowe, zespoły zabezpieczeń 
i detektory zwarć serii e²TANGO, których użytkowanie  nie wymaga  
prowadzenia wcześniejszych, zaawansowanych szkoleń. 

Zaprojektowaliśmy urządzenia zaawansowane technicznie, uniwersalne 
programowo i sprzętowo, przeznaczone do realizacji automatyk 
zabezpieczeniowych, sterowania, pomiaru, rejestracji i nadzoru pól 
rozdzielczych średniego i wysokiego napięcia oraz detekcji prądów 
zwarciowych.  

Seria e2TANGO charakteryzuje się wieloma ciekawymi cechami, ale 
łatwość obsługi i wygoda użytkowania to jej szczególne zalety. Zależało 
nam na opracowaniu wyjątkowo przyjaznych i intuicyjnych w codziennej 
obsłudze urządzeń, które mogą pracować w systemie inteligentnych 
sieci elektroenergetycznych SMART GRID. Uniwersalność serii 
e²TANGO, daje możliwość łatwego przystosowania do indywidualnych 
wymagań użytkownika oraz zabezpieczanych odbiorów. Szczególny 
nacisk położyliśmy na bezpieczeństwo, bo wiemy, jak ważne jest 
w  elektroenergetyce. Wszystkie nasze produkty, także aparatura 
zabezpieczeniowa e2TANGO, posiada certyfikaty potwierdzające 
pełne badania typu przeprowadzone w najbardziej wymagających 
laboratoriach.

e²TANGO to wyjątkowa seria rozwiązań w zakresie elektroenergetycznej 
aparatury zabezpieczeniowej. Jesteśmy tego pewni, dlatego szczególnie 
ją polecamy.

8.1 Wstęp
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Sterowniki polowe e²TANGO posiadają komplet automatyk zabezpieczeniowych i stacyjnych, dzięki czemu mogą być 
stosowane w  każdym rodzaju pola, o różnym przeznaczeniu i charakterze pracy np.: w  polu zasilającym, liniowym, 
dopływowo-odpływowym, transformatorowym, pomiarowym, sprzęgłowym, baterii kondensatorów czy elektrowni 
wiatrowej dla sieci średnich i wysokich napięć. Dzięki dodatkowemu pomiarowi prądów i napięcia zarówno po stronie 
SN jak i Nn świetnie sprawdzą się w szczególności jako zabezpieczenie we wszystkich rodzajach elektrowni zasilanych 
odnawialnymi źródłami energii, takich jak m.in. farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, zarówno dla sieci niskich, średnich 
jak i wysokich napięć. Dodatkowa automatyka SZR pozwala na pełne zabezpieczenie zasilania odpływów w obiektach 
wymagających ciągłego i gwarantowanego zasilania. Dodatkowa automatyka SZR pozwala na pełne zabezpieczenie 
zasilania odpływów w obiektach wymagających ciągłego i gwarantowanego zasilania. 

8.2 Sterowniki polowe e²TANGO-600, -800, -1000, -1200

pola zasilające

• automatyka SZR
• automatyka ZS
• automatyka LRW
 

pola liniowe

• zabezpieczenie ziemnozwarciowe
• zabezpieczenie admitancyjne
• automatyka SCO

pola silnikowe

• model cieplny
• czujniki PT100/PT1000
• zabezpieczenia rozruchu
 

pola elektrowni 
wiatrowych i słonecznych

• synchro check
• df/dt
• dU/dt
 

pole transformatorowe

• zabezpieczenie cieplne
• zabezpieczenie gazowo przepływowe
• blokada od II harmonicznej
 

pola baterii kondensatorów

• prąd wewnętrzny
   baterii kondensatorów
• automatyka AZBK
 

różnorodność 
kart rozszerzeń
budowa modułowa w oparciu o karty 
rozszerzeń i karty komunikacyjne,
do 168 wejść oraz do 39 wyjść

bezproblemowa 
wymiana baterii
możliwość wymiany baterii bez konieczności 
wyłączania urządzenia i odstawiania 
pracującego pola

gorąca rezerwa
przywrócenie pola do pracy 
po awarii w czasie kilkunastu minut, 
możliwość odtworzenia 
wszystkich danych pola 
np.: nastaw, logiki, zdarzeń

zdalny dostęp 
serwisowy
zdalny i lokalny odczyt danych 
diagnostycznych z możliwością 
przesłania do serwisu producenta 

intuicyjny interfejs
czytelny układ menu,
obrazkowość podpisów 
i oznaczeń

szeroki wybór 
konfiguracji sprzętowej
jednostki 6-, 10-, 14-slotowe, dostępne 
z mocowaniem natablicowym, 
zatablicowym, mieszanym 

szybki start urządzenia
asystent podstawowej konfiguracji,
bogata baza gotowych schematów 
synoptycznych, zestawów 
zabezpieczeń

wysoka odporność 
na zakłócenia 
do 100% wyższa 
od wymaganej normą

  ZASTOSOWANIE

  ZALETY STEROWNIKA POLOWEGO
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w pełni konfigurowalny 
interfejs graficzny
do pięciu konfigurowalnych ekranów,
bogata baza widgetów
 

możliwość obsługi 
bez instrukcji
podręczna pomoc
 
 

pełna instrukcja obsługi
szybki dostęp do skojarzonych 
rozdziałów dokumentacji technicznej
 
 

graficzna prezentacja
parametrów
wykresy wskazowe,
zawartość harmonicznych
 
 

czytelne menu 
obrazkowość podpisów 
i oznaczeń
 
 

podgląd schematu 
i aktualnego stanu logiki 
schematy logiczne, synoptyczne

schemat 
aplikacyjny pola
dostęp do schematu aplikacyjnego 
z poziomu panelu operatora

Intuicyjny i czytelny w obsłudze sterownik polowy e2TANGO-600, -800, -1000, -1200 wyposażony został w pełni 
konfigurowalny, przejrzysty ekran, rozbudowane funkcje konfiguracyjne, rejestracyjne i pomiarowe. Czytelność wskazań 
i sygnalizacji, prosty dostęp do dokumentacji i instrukcji, łatwość weryfikacji pracy logiki oraz graficzne weryfikowanie 
charakterystyk zabezpieczeń czy zdalny dostęp serwisowy zdecydowanie usprawniają codzienną pracę z urządzeniem.
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 • klawiatura alfanumeryczna
 • dotykowa obsługa menu
 • dotykowa obsługa logiki poprzez płynne przewijanie schematu
 • przyciski ekranowe umożliwiające korzystanie z większej liczby 

przycisków funkcyjnych oraz przypisywanie im opcji skrótów
 • bezpośrednie wybieranie łącznika do zasterowania z ekranu 

panelu
 • przewijanie zdarzeń na widgecie
 • obsługa kamer

  CECHY STEROWNIKÓW e²TANGO Z EKRANEM DOTYKOWYM

diody sygnalizacyjne 
od 12 do 18 trój kolorywch LEDów
w zależności od modelu 

przyciski ekranowe
możliwość tworzenia dodatkowych
przycisków w interfejsie

wymienne etykiety 
łatwo dostępne i wymienne opisy
diod i przycisków funkcyjnych

przyciski funkcyjne 
umożliwiają przypisanie im
najczęściej używanych funkcji

komunikacja USB 
złącza USB i USB mini

przyciski sterownicze
umożliwiają natychmiastową zmianę

stanu łączników niezależnie od aktualnie
wyświetlanego menu na ekranie

Sterownik polowy e²TANGO-600, -800, -1000, -1200 składa się z dwóch elementów, jakimi są: panel operatorski oraz 
jednostka centralna. Jednostka centralna jest wykonana w oparciu o karty rozszerzeń i występuje w trzech wersjach 
obudowy: J6 (6 kart), J10 (10 kart) i J14 (14 kart) - w zależności od złożoności układu polowego rozdzielni oraz potrzeb 
użytkownika. Panele operatorskie e²TANGO-600 i e²TANGO-800 wyposażone są w duże, czytelne, 6-calowe, kolorowe 
ekrany. Panele operatorskie e²TANGO-1000 i e²TANGO-1200 posiadają 7-calowe, kolorowe ekrany dotykowe. Panele (w 
zależności od wersji) wyposażone są w szereg przycisków umożliwiających sterowanie urządzeniem.* 

Dla rozdzielnic małogabarytowych istnieje możliwość zastosowania zespołu zabezpieczeń z najmniejszym dostępnym 
na rynku panelem operatorskim e²TANGO-600 lub e²TANGO-1200 o wymiarach zewnętrznych zaledwie 147×235 mm. 
Pomimo niewielkich gabarytów zewnętrznych, panele wyposażone są w 6- lub 7-calowe ekrany, które pozwalają  
na wyświetlenie dowolnej konfiguracji, pomiarów, schematów czy wykresów.

* Szczegółowe informacje dostępne w tabeli WYKONANIA e²TANGO, str. 45

  KONSTRUKCJA
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•/o - standard/opcja
* - (3-kolorowe) – kolor czerwony/zielony/pomarańczowy
** - dla największej dostępnej jednostki i przy wszystkich slotach wypełnionych jednym typem karty
*** - wymagana odpowiednia liczba kart rozszerzeń

e2TANGO

600 800 1000 1200

Interfejs i obsługa

Wyświetlacz 6” 6” 7” 7”

Rozdzielczość wyświetlacza 640×480 px 640×480 px 800×480 px 800×480 px

Kolorowy wyświetlacz • • • •

Ekran dotykowy - - • •

Przyciski kontekstowe (ilość) 6 6 - -

Przyciski sterownicze (I,O,<->,v) • • • -

Przyciski funkcyjne programowalne z LED 2 4 4 -

LED 12 14 18 18

Wirtualne LED (na LCD) 4 4 8 8

Wirtualne przyciski funkcyjne (na LCD) - - 4 8

Wymienne etykiety • • • -

Budowa i wyposażenie

Wymiary panelu (zewnętrzne - W×S×G) 235×147×41,5 252×215×41,5 252×215×41,5 235×147×41,5

Wymiary otworu montażowego w wersji zatablicowej 228×123 228×191 228×191 228×123

Zewnętrzna jednostka centralna • • • •

Jednostka J6
• 6 slotów
• wymiary: 222 × 187 × 103 (W×S×G)

• • o o

Jednostka J10
• 10 slotów
• wymiary: 222 × 234 × 103 (W×S×G)

o o • •

Jednostka J14
• 14 slotów
• wymiary: 222 × 281 × 103 (W×S×G)

o o o o

Standardowe wyposażenie

liczba wejść dwustanowych (maks.*) 20 (168) 20 (168) 28 (168) 28 (168)

liczba wyjść dwustanowych (maks.*) 15 (39) 15 (39) 23 (39) 23 (39)

Maks. liczba łączników** 12 12 12 12

Czujniki łuku (maks.)** 0 (12) 0 (12) 0 (12) 0 (12)

Wejścia analogowe 4-20 mA (maks.)** 0 (4) 0 (4) 0 (4) 0 (4)

Wejścia analogowe 0-10 V (maks.)** 0 (4) 0 (4) 0 (4) 0 (4)

Wyjścia analogowe 4-20 mA (maks.)** 0 (4) 0 (4) 0 (4) 0 (4)

Wyjście analogowe 0-10 V (maks.)** 0 (4) 0 (4) 0 (4) 0 (4)

Wejścia temperaturowe  (maks.)** 0 (6) 0 (6) 0 (6) 0 (6)

Inne

Widgety • • • •

Baza schematów synoptycznych 55 55 55 55

Liczba ekranów do konfiguracji 5 5 5 5

Podgląd logiki na wyświetlaczu • • • •
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  FUNKCJE ZABEZPIECZENIOWE STEROWNIKA POLOWEGO

60/67n nadprądowe / nadprądowe 
zerowe kierunkowe

51
przeciążeniowe zależne 
(charakterystyki IEC lub 
aproksymowana w 6 pkt)

27
podnapięciowe dwustopniowe  
(z wyborem działania 
od napięć fazowych lub 
międzyprzewodowych)

51vn nadprądowe zerowe z kontrolą / 
blokadą napięcia

59
nadnapięciowe dwustopniowe 
(wyborem działania od 
napięć fazowych lub 
międzyprzewodowych)

32p czynnomocowe, kierunkowe

32q biernomocowe, kierunkowe

37 podprądowe

46 asymetria obciążenia w oparciu 
o składową przeciwną prądu lub 
różnicę prądów fazowych

81h nadczęstotliwościowe

81l podczęstotliwościowe

49/51 przeciążenie cieplne

81r chwilowa zmiana częstotliwości 
df/dt oraz Δf/dt

50hs skrócenie czasu zadziałania w 
przypadku załączenia na zwarcie

50/50n zwarciowe / ziemnozwarciowe 
bezzwłoczne

21n admitancyjne

21nd admitancyjne kierunkowe

30/74 gazowo-przepływowe

59n nadnapięciowe składowej 
zerowej

64s ziemnozwarciowe stojana

66 ograniczenie ilości rozruchów

66/86 technologiczne rozruchu silnika

74tcs kontrola 3 obwodów 
sterowniczych

48 wydłużony rozruch

49 termiczne (wej. dwustanowe lub 
wej. analogowe 4-20mA)

50c
zabezpieczenie od zwarć 
wewnętrznych baterii 
kondensatorów

afd
zabezpieczenie łukowe 
(współpracujące z czujnikami 
błysku)

50lr utyk wirnika

87m/87L różnicowe silnika/ linii

25 od wypadnięcia z synchronizmu

51/51n nadprądowe / nadprądowe 
zerowe zwłoczne trzystopniowe

 • automatyka SCO
 • automatyka SPZ 3-krotna z kontrolą pozycji wyłącznika 

i możliwością określenia rodzaju zabezpieczeń 
inicjujących pobudzenie SPZ-u

 • automatyka LRW
 • automatyka AZBK
 • automatyka wymuszania składowej czynnej prądu 

zwarcia doziemnego AWSC
 • układ współpracy z automatyką SZR
 • układ współpracy z zabezpieczeniem szyn
 • synchrocheck
 • automatyka PDZ
 • automatyka układu uziemiającego punkt zerowy sieci*

 • inne w oparciu o programowalną logikę

* po uzgodnieniu z producentem

Sterowniki automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy e²TANGO SZR powstały na bazie sterowników polowych 
e²TANGO i posiadają te same cechy i funkcje. Są dostępne w różnych konfiguracjach dla sieci nn, SN i WN. Standardowe 
wykonanie zapewnia realizację automatyki w rozdzielniach 1 lub 2-sekcyjnych.

  AUTOMATYKA

  AUTOMATYKA SZR/PPZ

Funkcje sterownika:
 • rezerwa jawna, rezerwa utajona, automatyczny wybór 

(na podstawie konfiguracji łączników),
 • cykl SZR wolny i szybki,
 • pomiar 6 napięć fazowych na szynach zbiorczych 

i dwóch napięć przewodowych po stronie górnej 
transformatorów zasilających lub na liniach 
zasilających,

 • opcjonalny pomiar prądów,
 • opcjonalny powrót na zasilanie podstawowe,
 • opcjonalne blokowanie automatyki po zadziałaniu,
 • dwa porty komunikacyjne RS485/światłowód, łącze 

Ethernet do współpracy z centrum dyspozytorskim lub 
łączem inżynierskim. Obsługiwane protokoły Modbus 

RTU, Modbus TCP, IEC870-5-103, DNP3.0, Canbus, 
Profibus,

 • rejestrator 1024 zdarzeń rejestrujący wszelkie 
zadziałania automatyki, blokady, stany awaryjne,

 • rejestrator zakłóceń rejestrujący mierzone napięcia 
z możliwością ustawiania czasu po wyzwoleniu 
rejestratora.

 • PPZ (planowe przełączanie zasilań)
 • przełączenie synchroniczne bezprzerwowe
 • przełączenie synchroniczne z przerwą
 • przełączenie quasisynchroniczne
 • przełączenie quasisynchroniczne z krótką przerwą 

napięciową
 • przełączenie wolne
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U11

U1 WN 12 U2 WN 12

TR1 WN TR2 WN

TR1
L

TR2

U12 U13 U21 U22 U23 U11

U1 WN 12 U2 WN 12

TR1
L

TR2

U12 U13 U21 U22 U23 U11

U1 WN 12 U2 WN 12

TR1 TR2

U12 U13

Wykonania niestandardowe:

Poza standardowymi rozwiązaniami układów pracy 
automatyki SZR oferujemy możliwość opracowania wersji 
specjalnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
klienta. Systemy dedykowane powstają w ramach prac 
działu R&D i ścisłej współpracy z zamawiającym. 

Przykładowe rozwiązania niestandardowe:
 • rozdzielnica trzysekcyjna (np: 3 zasilacze, 2 sprzęgła)
 • dedykowane algorytmy przełączeń
 • pomiar prądów i analiza obciążeń zasilaczy

Układy pracy automatyki SZR standardowej:

Sterownik w wersji standardowej obsługuje rozdzielnię 2-sekcyjną z dwoma transformatorami lub dwiema liniami 
zasilającymi, z sekcjami połączonymi łącznikiem szyn lub rozdzielnię 1-sekcyjną z dwoma liniami zasilającymi. W 
przypadku rozdzielni 2-sekcyjnej sterownik realizuje automatykę jawną i utajoną z opcjonalnym powrotem do zasilania 
podstawowego.

rozdzielnica dwusekcyjna
z dwoma transformatorami

rozdzielnica dwusekcyjna
z dwiema liniami zasilającymi

rozdzielnica jednosekcyjna
z dwiema liniami zasilającymi

KARTY PODSTAWOWE
 • zasilania
 • procesorowa
 • zasilania ze wzmocnionymi 

stykami HI 10A DC (110 V)

KARTY FUNKCYJNE
 • 8 wejść dwustanowych
 • 12 wejść dwustanowych
 • 8 wyjść przekaźnikowych
 • 4 wyjścia przekaźnikowe 

wzmocnione OUT HI

KARTY WEJŚĆ CZUJNIKÓW BŁYSKU
 • 6 wejść czujników łuku z 

komunikacją CAN
 • 6 wejść czujników łuku 

pasywnych

KARTY POMIAROWE
 • standardowa (5I+4U)
 • synchrocheck (4I+5U)
 • uniwersalna (5I+5U)
 • SZR (9U)
 • współpraca z z wydzielonymi wejściami dla 

dodatkowych przekładników pomiarowych 
(5I+3Ip+4U)

 • współpraca z cewkami Rogowskiego i 
sensorami napięcia (3lr+2l+4U)

  KARTY ROZSZERZEŃ
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KARTY ANALOGOWE
 • 4 wejścia analogowe 0-10 V
 • 4 wejścia analogowe 4-20 mA
 • 4 wyjścia analogowe 0-10 V
 • 4 wyjścia analogowe 4-20 mA

 • Ethernet
 • Światłowód jednomodowy - OPTOSM
 • Światłowód wielomodowy - OPTOMM
 • Światłowód plastikowy OPTOP
 • RS485
 • CANbus 2×
 • USB 2.0
 • WiFi*

 • Modbus RTU/TCP
 • IEC 60870-5-103
 • DNP 3.0
 • Profibus
 • CANbus/PPM 2
 • IEC 61850

KARTY TEMPERATUROWE
 • 6 wejść temperaturowych PT100
 • 6 wejść temperaturowych PT1000
 • 6 wejść pomiaru temperatury 

szyn przy pomocy czujników 
światłowodowych temperatury na 
szynach (TMP)

pozostałe
 • karta pomiaru prądu do zabezpieczenia różnicowego
 • karta pomiaru dodatkowego zestawu napięć (4U)
 • karta pomiaru dodatkowego zestawu prądów (4I)

  PORTY I PROTOKOŁY KOMUNIKACYJNE

  REJESTRATORY
 • rejestrator zdarzeń, 1024 zdarzeń
 • rejestrator zakłóceń do 166 s częstotliwość 

próbkowania 1,6 - 3,2 kHz
 • rejestrator kryterialny do 710 s
 • rejestracja wartości chwilowych, TrueRMS
 • rejestrator jakości energii
 • profil mocy
 • wykres wektorowy
 • analizator parametrów sieci

* po uzgodnieniu z producentem
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połączenie kablowe

montaż zatablicowy montaż dzielony

wersja 1 wersja 2

wersja 3

montaż natablicowy

  SPOSÓB MOCOWANIA

187 234 281 103

22
2

J6 J10 J14

e2TANGO-800e2TANGO-600 e2TANGO-1000 e2TANGO-1200

147

23
5

25
2

25
2

23
5

215 215 147

  WYMIARY
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Zasilanie napięciem pomocniczym
Napięcie DC
Napięcie AC
Opcjonalnie

110 V, 220 V (80-300 V)
230 V (88-265 V)

24 V (19-58 V AC/DC)
Maksymalny pobór mocy – jednostka centralna z panelem 30 W (VA)

Obwody pomiarowe prądowe

Prąd znamionowy 5 A / 1 A

Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
Zakres pomiaru prądów fazowych - Współpraca z przekładnikami rdzeniowymi 
Zakres pomiaru prądów fazowych - Współpraca z cewkami Rogowskiego
                                                                (np. serii CR-.../CRR-... lub inne na zamówienie)

0,05-150 A
5-1400 mV (5-1400 A)

Inny zakres na zamówienie
Zakres pomiaru prądu I0 0,001-10 A

Zakres pomiaru prądu Ig w polu baterii kondensatorów 0,01-10 A

Napięcie znamionowe

Napięcie znamionowe dla dodatkowego zestawu przekładników 57,7/100/230 V

Współpraca z sensorami napięciowymi 2/√3 lub 3,25/√3 V

Zakres pomiarowy napięcia 

Współpraca z przekładnikami rdzeniowymi 3-280 V

Współpraca z sensorami napięciowymi  0.16-2.3V

Wytrzymałość cieplna napięciowa 10s 150 V

Podstawowe parametry zabezpieczeń

Współczynnik powrotu zabezpieczeń nadmiarowych Konfigurowalny

Współczynnik powrotu zabezpieczeń niedomiarowych Konfigurowalny

Czas własny urządzenia typowo 35 ms

Czas własny dla zabezpieczenia łukowego <10 ms

Dokładność pomiarów

I1, I2, I3 (0.1-150A/5-1400mV) 1%

U1, U2, U3, U0 (5-120V) 1%

I0 (0.001-10A) 1%

P, Q, EC, EB (U>5V, 0.1A<I<10A, 60°< φ <-60°) 1%

φ1, φ2, φ3, φ0 1°

Obwody wejść dwustanowych
Napięcie znamionowe
Opcjonalnie

110/230 V AC/DC
24 V (19-58 V AC/DC)
Inne na zamówienie

Maksymalny pobór prądu 220 V DC, 230 V AC 2 mA, 15 mA

Obwody wyjść przekaźnikowych – sterowanie wyłącznikiem

Dopuszczalne napięcie przy rozwartych stykach 250 V AC / 440 V DC

Zamykanie obwodu przy 220 V DC 5 A

Otwieranie obwodu przy 220 V DC (L/R = 0) 0,4 A

Otwieranie obwodu przy 110 V DC (L/R=40 ms) 10 A (dla karty PSUHI oraz OUT HI)

Otwieranie obwodu przy 220 V DC (L/R = 40 ms)/ PSU HI 0,3 A/5A (dla karty PSU HI)

Obwody wyjść przekaźnikowych – pozostałe

Dopuszczalne napięcie przy rozwartych stykach 250 V AC / 440 V DC

Obciążalność długotrwała 5 A

Otwieranie obwodu przy 220 V DC (L/R = 40 ms)/karta OUT HI 0,1 A/5A(dla karty OUT HI)

Otwieranie obwodu przy 220 V AC (cos φ = 0,1) 2 A

Warunki środowiskowe

Temperatura pracy -10 °C ... +55 °C

Temperatura przechowywania -25 °C ... +70 °C

Wilgotność względna 5 do 95%

Wibracje i udary mechaniczne Klasa 1 wg IEC 60255-21

Zakłócenia elektromagnetyczne Klasa B wg IEC 60255-26

Bezpieczeństwo

Wytrzymałość elektryczna izolacji 2 kV / 50 Hz / 60 s wg IEC 60255-27

Gabaryty

Masa (jednostka centralna/panel) 5 kg / 1 kg

Wymiary jednostki centralnej (szer. x gł. x wys. mm) 187/234/281 x 103 x 222

Stopień ochrony jednostki centralnej IP3X / IP4X (opcja)

Stopień ochrony panelu (od strony płyty czołowej) IP4X / IP54 (opcja)

  PARAMETRY TECHNICZNE STEROWNIKÓW POLOWYCH
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  ZASTOSOWANIE

  ZALETY ZABEZPIECZENIA

8.3  Sterowniki polowe e²TANGO-400

możliwość
zastosowania 
kart rozszerzeń
karty wejść i wyjść,
karty komunikacyjne,
karty pomiarowe

brak konieczności
wymiany baterii
zastosowano superkondensator

praca
autonomiczna
specjalna wersja wykonania nie 
wymagająca napięcia pomocniczego 

zdalny dostęp 
serwisowy
zdalny i lokalny odczyt danych 
diagnostycznych z możliwością 
przesłania do serwisu producenta 

intuicyjny interfejs
czytelny układ menu, spójny dla całej rodziny
zabezpieczeń i sterowników polowych e2TANGO

szybki start urządzenia
asystent podstawowej konfiguracji,
bogata baza gotowych schematów 
synoptycznych, zestawów 
zabezpieczeń

cewka
Rogowskiego
dla prądów fazowych możliwa 
współpraca z cewkami Rogowskiego
o czułości 1mV/A, możliwość 
zastosowania sensorów napięciowych 

 

pola baterii 
kondensatorów
• prąd wewnętrzny
   baterii kondensatorów
• automatyka AZBK

pola zasilające
• układ współpracy 
   z automatyką SZR
• automatyka ZS
• automatyka LRW
 

pole transformatorowe
• zabezpieczenie cieplne
• zabezpieczenia pod i nadnapięciowe
• współpraca z zabezpieczeniami
   gazowo przepływowymi
• blokada od II harmonicznej
 

pola pomiarowe
• zabezpieczenie 
   podnapięciowe i nadnapięciowe
• zabezpieczenie nadnapięciowe
   składowej zerowej
• automatyka SCO

pola liniowe
• zabezpieczenie ziemnozwarciowe
• zabezpieczenie admitancyjne
• automatyka SCO

pola silnikowe
• model cieplny
• czujniki PT100/PT1000
• zabezpieczenia rozruchu
 

pola elektrowni wiatrowych 
i słonecznych

Zespoły zapezpieczeń e²TANGO-400 posiadają komplet zabezpieczeń i automatyk zabezpieczeniowych, dzięki którym 
mogą być stosowane w każdym rodzaju pola, o różnym przeznaczeniu i charakterze pracy np.: w polu zasilającym, 
liniowym, dopływowo-odpływowym, transformatorowym, pomiarowym, sprzęgłowym, baterii kondensatorów dla sieci 
średnich napięć. Posłużą w szczególności jako zabezpieczenie pól we wszystkich rodzajach elektrowni zasilanych
odnawialnymi źródłami energii, takich jak m.in. farmy wiatrowe i fotowoltaiczne.
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w pełni konfigurowalny
interfejs graficzny

do pięciu konfigurowalnych ekranów,
baza widgetów

możliwość obsługi 
bez instrukcji
podręczna pomoc
 
 

czytelne menu
spójne dla całej rodziny
sterowników polowych
i zabezpieczeń e2TANGO
 

Zespół zabezpieczeń e²TANGO-400 wyposażony jest w 4,3-calowy kolorowy wyświetlacz graficzny i 5-przyciskową 
kontekstową klawiaturę umożliwiającą wygodną obsługę. Dodatkowo dostępne są cztery dedykowane przyciski 
do sterowania łącznikami. Na elewacji umieszczono 7 diod LED (4 czerwone i 3 dwukolorowe czerwono-zielone) 
umożliwiających optyczną sygnalizację stanów urządzenia. Dodatkowo dostępne są dwa przyciski funkcyjne F1 i F2 z 
dedykowanymi dwukolorowymi diodami LED, których przeznaczenie nadawane jest przez użytkownika. Nad przyciskami 
funkcyjnymi umieszczone są dwie czerwone diody LED lub opcjonalnie dwa wskaźniki elektromechaniczne, umożliwiające 
sygnalizację nawet po zaniku napięcia zasilającego. Na opisy przeznaczenia przycisków funkcyjnych, diod i wskaźników 
przewidziano kieszonki w elewacji przekaźnika.

  KONSTRUKCJA

Interfejs i obsługa

Wyświetlacz 4,3”

Rozdzielczość wyświetlacza 480x272px

Kolorowy wyświetlacz •

Przyciski obsługi (ilość) 6

Przyciski sterownicze (I,O,<->) 4

Przyciski funkcyjne programowalne z LED 2

LED 7

LED lub wskaźniki elektromagnetyczne 2

Wymienne etykiety •

Budowa i wyposażenie standardowe

Wymiary (zewnętrzne - W×S×G) 235x147x90,5

liczba wejść prądowych 4

liczba wejść napięciowych 1

liczba wejść dwustanowych 10/26

liczba wyjść przekaźnikowych 8/24

Maks. liczba łączników* 5

Dostępne Karty rozszerzeń**

Karty wejść dwustanowych o (16)

Karty wyjść przekaźnikowych o (16)

Karty 4 wejść dwustanowych i 4 wyjść przekaź-
nikowych

o (8/8)

Karty wejść temperaturowych *** o (6)

Karty wejść czujników błysku *** o (6)

Karty wejść analogowych 4-20 mA *** o (4)

Karty wejść analogowych 0-10 V *** o (4)

Karty wyjść analogowych 4-20 mA *** o (4)

Karty wyjść analogowych 0-10 V *** o (4)

Karta pomiaru napięć o (3)

Rejestratory

Rejestrator zdarzeń 1000

Rejestrator zakłóceń 10s

Inne

Widgety •

Baza schematów synoptycznych •

Liczba ekranów do konfiguracji 5

•/o - standard/opcja

* - wymagana odpowiednia liczba kart rozszerzeń
** - dostępne maksymalnie 2 sloty; w nawiasie podano liczbę wejść/  
        wyjść przy wszystkich slotach wypełnionych jednym typem karty.  
        Nie dotyczy karty pomiaru napięć
*** - możliwy tylko 1 moduł
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  FUNKCJE ZABEZPIECZENIOWE

  AUTOMATYKA

diody sygnalizacyjne 
4 diody czerwone,
3 diody czerwono-zielone 

przyciski obsługi
umożliwiają poruszanie się
po menu urządzenia

wymienne etykiety 
łatwo dostępne i wymienne opisy
diod i przycisków funkcyjnych

przyciski funkcyjne
umożliwiają przypisanie im

najczęściej używanych funkcji

przyciski sterownicze
umożliwiają natychmiastową zmianę

stanu łączników niezależnie od aktualnie
wyświetlanego menu na ekranie

wyświetlacz LCD
czytelny 4,3 calowy

kolorowy wyświetlacz

LED/wskaźniki
elektromagnetyczne

umożliwiają sygnalizację
po zaniku napięcia

zasilania

komunikacja miniUSB
umożliwiają lokalne połączenie
do zabezpieczenia

21n admitancyjne

60/67n nadprądowe / nadprądowe 
zerowe kierunkowe 21nd admitancyjne kierunkowe

51 przeciążeniowe zależne 
(charakterystyki IEC lub 
aproksymowana w 6 pkt)

27
podnapięciowe (z wyborem 
działania od napięć fazowych  
lub międzyprzewodowych)

51vn nadprądowe zerowe z kontrolą 
/ blokadą napięcia

30/74 gazowo-przepływowe

59
nadnapięciowe (z wyborem 
działania od napięć fazowych  
lub międzyprzewodowych)

59n nadnapięciowe składowej 
zerowej

32p czynnomocowe, kierunkowe

32Q biernomocowe, kierunkowe

66 ograniczenie ilości rozruchów

37 podprądowe

66/86 technologiczne rozruchu silnika

46 asymetria obciążenia w oparciu o 
składową przeciwną prądu  
lub różnicę prądów fazowych

48 wydłużony rozruch

81h nadczęstotliwościowe

49 termiczne (wej. dwustanowe lub 
wej. analogowe 4-20mA)

81l podczęstotliwościowe

49/51 przeciążenie cieplne 50c
zabezpieczenie od zwarć 
wewnętrznych baterii 
kondensatorów

81r chwilowa zmiana częstotliwości 
df/dt oraz Δf/dt

50hs skrócenie czasu zadziałania w 
przypadku załączenia na zwarcie

afd
zabezpieczenie łukowe 
(współpracujące z czujnikami 
błysku)

50lr utyk wirnika

50/50n zwarciowe / ziemnozwarciowe 
bezzwłoczne 25 od wypadnięcia z synchronizmu

51/51n nadprądowe / nadprądowe 
zerowe zwłoczne dwustopniowe

 • automatyka PDZ
 • automatyka SPZ 3-krotna z kontrolą pozycji wyłącznika 

i możliwością określenia zabezpieczeń inicjujących 
pobudzenie SPZ-u

 • automatyka SCO
 • układ współpracy z automatyką SCO
 • automatyka ZS
 • automatyka AWSC

 • układ współpracy z automatyką AZBK  
lub automatyka AZBK zegarowa

 • układ współpracy z automatyką SZR
 • automatyka LRW
 • automatyka SPZW od zabezpieczeń 

wyspowych
 • inne w oparciu o programowalną logikę
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montaż 
zatablicowy

montaż 
natablicowy

147

120

75,5

23
5

22
4,

5

90,5

  PORTY I PROTOKOŁY KOMUNIKACYJNE

  WYMIARY

  SPOSÓB MOCOWANIA

 • Ethernet
 • Światłowód jednomodowy - OPTOSM
 • Światłowód wielomodowy - OPTOMM
 • Światłowód plastikowy OPTOP
 • RS485
 • CANbus 2×
 • USB 2.0

 • Modbus RTU/TCP
 • IEC 60870-5-103
 • DNP 3.0
 • Profibus
 • CANbus/PPM 2
 • IEC 61850
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Zasilanie napięciem pomocniczym

Napięcie DC
Napięcie AC
Opcjonalnie

110 V, 220 V (80-300 V)
230 V (88-265 V) 

24 V (19-58 V AC/DC)

Maksymalny pobór mocy 10 W (VA)

Wejście do zasilania (nieizolowane) 12-15 V DC 

Obwody pomiarowe prądowe

Prąd znamionowy 5 A/(1 A opcjonalnie)

Częstotliwość znamionowa 50 Hz

Zakres pomiaru prądów fazowych
Współpraca z przekładnikami rdzeniowymi 
Współpraca z cewkami Rogowskiego

0,1-150 A
10-1400 mV (10-1400A)

Inne na zamówienie

Zakres pomiaru prądu I0 0,005-1 A/0,1-10 A 

Zakres pomiaru prądu Ig w polu baterii kondensatorów 0,1-10 A

Obwody pomiarowe napięciowe

Napięcie znamionowe dla przekładników
Napięcie znamionowe dla sensorów

57,7/100/230 V
2/√3 lub 3,25/√3

Zakres pomiarowy napięcia dla przekładników
Zakres pomiarowy napięcia dla sensorów

3-280 V
0,025-4 V

Podstawowe parametry zabezpieczeń

Współczynnik powrotu zabezpieczeń nadmiarowych Konfigurowalny

Współczynnik powrotu zabezpieczeń niedomiarowych Konfigurowalny

Czas własny urządzenia typowo 35 ms

Dokładność pomiarów

I1, I2, I3 (0.1-150 A/10-1400 A) 2%

U1, U2, U3 (5-480 V/0,025-4 V; wersja z pomiarem napięć) 2%

U0 mierzone (5-480 V)
U0 obliczane (5-480 V/0,0025-4 V)

2%
3%

I0 mierzone (0.005-10 A)
I0 obliczone (0.1-150 A/10-1400 A)

2%
3%

φ 1, φ2, φ3, φ0 dla przekładników (U>5V, 0.25A<I<10 A)
φ 1, φ2, φ3, φ0 dla sensorów napięciowych i cewek Rogowskiego
(0,025 V<U<4 V, 10 A<I<1400 A)

1°
2°

f (U>5 V/0.05 V) 10 mHz

Obwody wejść dwustanowych

Napięcie znamionowe
Opcjonalnie
Inne na zamówienie

110/230 V AC/DC
24 V (19-58 V AC/DC)

Maksymalny pobór prądu 220 V DC, 230 V AC 2 mA, 15 mA

Obwody wyjść przekaźnikowych

Dopuszczalne napięcie przy rozwartych stykach 250 V AC/440 V DC

Obciążalność długotrwała 5.0 A

Otwieranie obwodu przy 220 V DC (L/R = 40 ms) 0,1 A

Otwieranie obwodu przy 220 V AC (cos φ = 0,1) 2 A

Warunki środowiskowe

Temperatura pracy -10°C ... +55°C

Temperatura przechowywania -25°C ... +70°C

Wilgotność względna 5 do 95%, bez kondensacji pary wodnej

Wibracje i udary mechaniczne Klasa 1 wg IEC 60255-21

Zakłócenia elektromagnetyczne Klasa B wg IEC 60255-26

Bezpieczeństwo

Wytrzymałość elektryczna izolacji 2 kV/50 Hz/60 s wg IEC 60255-27

Gabaryty

Masa 1 kg

Wymiary (szer. x gł. x wys. mm) 147x90,5x235

Stopień ochrony jednostki centralnej IP 3X

Stopień ochrony panelu (od strony płyty czołowej) IP 4X/(IP 54 opcjonalnie)

  PARAMETRY TECHNICZNE e2TANGO-400
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8.4 Zespoły zabezpieczeń e²TANGO-200

pola zasilające
• układ współpracy z automatyką SZR
• automatyka ZS
• automatyka LRW

pola liniowe
• zabezpieczenie ziemnozwarciowe
• zabezpieczenie admitacyjne
• układ współpracy z automatyką SCO
• automatyka SPZ

pola silnikowe
• model cieplny
• zabezpieczenie rozruchu
 

pola pomiarowe
• zabezpieczenie ponadnapięciowe
   i nadnapięciowe
• zabezpieczenie nadnapięciowe 
   składowej zerówej
• automatyka SCO       

pole 
transformatorowe
• zabezpieczenie cieplne
• wspólpraca z zabezpieczeniami
   gazowo przepływowymi 
• blokada od II harmonicznej

pola baterii kondesatorów
• prąd wewnętrzny baterii kondesatorów
• automatyka AZBK zegarowa
• układ współpracy z automatyką AZBK

brak konieczności
wymiany baterii
zastosowano
superkondensator

praca
autonomiczna
specjalna wersja wykonania 
nie wymagająca napięcia 
pomocniczego, zasialana 
z mierzonych prądów fazowych  

zdalny dostęp 
serwisowy
zdalny i lokalny odczyt  danych 
diagnostycznych z możliwością 
przesłania do serwisu producenta 

intuicyjny interfejs
czytelny układ menu, spójny dla całej rodziny
zabezpieczeń i sterowników polowych e2TANGO.

szybki start urządzenia
bogata baza zestawów
zabezpieczeń

cewka
Rogowskiego
dla prądów fazowych możliwa współpraca
z cewkami Rogowskiego o czułości 1mV/A, 
możliwość zastosowania sensorów napięciowych

  ZASTOSOWANIE

  ZALETY ZABEZPIECZENIA

Zespoły zabezpieczeń e²TANGO-200 posiadają komplet zabezpieczeń i automatyk zabezpieczeniowych, dzięki czemu 
mogą być stosowane w każdym rodzaju pola, o różnym przeznaczeniu i charakterze pracy np.: w polu zasilającym, 
liniowym, dopływowo-odpływowym, transformatorowym, pomiarowym, sprzęgłowym, baterii kondensatorów dla sieci 
średnich napięć. Zespoły zabezpieczeń e2TANGO-200 są również przystosowane do pracy autonomicznej.
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w pełni konfigurowalny
interfejs tekstowy

do pięciu konfigurowalnych ekranów,
baza widgetów

możliwość obsługi 
bez instrukcji
podręczna pomoc
 
 

czytelne menu 
spójne dla całej rodziny
sterowników polowych
i zabezpieczeń e2TANGO
 

Zespół zabezpieczeń e²TANGO-200 wyposażony jest w wyświetlacz alfanumeryczny OLED 4×20 znaków i 8-przyciskową 
klawiaturę umożliwiającą wygodną obsługę. Na elewacji umieszczono 7 diod LED (4 czerwone i 3 dwukolorowe czerwono-
zielone) umożliwiających optyczną sygnalizację stanów urządzenia. Dodatkowo dostępne są dwa przyciski funkcyjne 
F1 i F2 z dedykowanymi dwukolorowymi diodami LED, których przeznaczenie nadawane jest przez użytkownika. Nad 
przyciskami funkcyjnymi umieszczone są dwie czerwone diody LED lub opcjonalnie dwa wskaźniki elektromechaniczne, 
umożliwiające sygnalizację nawet po zaniku napięcia zasilającego. Zabezpieczenie może pracować autonomicznie, 
posiada wtedy dodatkowe wyjście otwarcia wyłącznika dla cewki czułej. Można je również wyposażyć w 
kondensatorowy  zasobnik energii pozwalający na wyłączenie wyłącznika nawet w przypadku braku zasilania. Na opisy 
przeznaczenia przycisków funkcyjnych i diod/wskaźników przewidziano kieszonkę w elewacji przekaźnika.

  KONSTRUKCJA

Interfejs i obsługa

Wyświetlacz OLED

Rozdzielczość wyświetlacza 4x20 znaków

Kolorowy wyświetlacz -

Przyciski obsługi (ilość) 8

Przyciski sterownicze (I,O,<->) -

Przyciski funkcyjne programowalne z LED 2

LED 7

LED/wskaźniki elektromagnetyczne 2

Wymienne etykiety •

Budowa i wyposażenie standardowe

Wymiary (zewnętrzne - W×S×G) 235x147x72,5

liczba wejść prądowych 4/0

liczba wejść napięciowych 1/4

liczba wejść dwustanowych 10

liczba wyjść przekaźnikowych 8

Maks. liczba łączników 0

Dostępne Karty rozszerzeń

Karty wejść dwustanowych -

Karty wyjść przekaźnikowych -

Karty wejść temperaturowych -

Karty wejść czujników błysku -

Karty wejść analogowych 4-20 mA -

Karty wejść analogowych 0-10 V -

Karty wyjść analogowych 4-20 mA -

Karty wyjść analogowych 0-10 V -

Karta pomiaru napięć -

Rejestratory

Rejestrator zdarzeń 512

Rejestrator zakłóceń 10s

Inne

Widgety •

Baza schematów synoptycznych -

Liczba ekranów do konfiguracji 5

•/o  - standard/opcja
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  FUNKCJE ZABEZPIECZENIOWE

  AUTOMATYKA

21n admitancyjne

60/67n nadprądowe / nadprądowe 
zerowe kierunkowe 21nd admitancyjne kierunkowe

51 przeciążeniowe zależne 
(charakterystyki IEC lub 
aproksymowana w 6 pkt)

27
podnapięciowe (z wyborem 
działania od napięć fazowych  
lub międzyprzewodowych)

51vn nadprądowe zerowe z kontrolą  
/ blokadą napięciową

30/74 gazowo-przepływowe

59 nadnapięciowe (wyborem 
działania od napięć fazowych 
lub międzyprzewodowych)

59n nadnapięciowe składowej 
zerowej

66 ograniczenie ilości rozruchów

37 podprądowe

66/86 technologiczne rozruchu silnika

46 asymetria obciążenia

48 wydłużony rozruch 81h nadczęstotliwościowe

49 termiczne (wej. dwustanowe)

81l podczęstotliwościowe

49/51 przeciążenie cieplne

81r chwilowa zmiana częstotliwości 
df/dt oraz Δf/dt

50hs skrócenie czasu zadziałania w 
przypadku załączenia na zwarcie

50lr utyk wirnika50/50n zwarciowe / ziemnozwarciowe 
bezzwłoczne

25 od wypadnięcia z synchronizmu51/51n nadprądowe / nadprądowe 
zerowe zwłoczne 

Poszczególne funkcje dostępne w zależności od wersji wykonania

diody sygnalizacyjne 
4 diody czerwone,
3 diody czerwono-zielone 

wyświetlacz OLED 
czytelny wyświetlacz
alfanumeryczny OLED 4x20 znaków

wymienne etykiety 
łatwo dostępne i wymienne opisy
diod i przycisków funkcyjnych

przyciski funkcyjne
umożliwiają przypisanie im

najczęściej używanych funkcji

przyciski obsługi
umożliwiają wygodną obsługę urządzenia,

poruszanie się po menu

LED/wskaźniki
elektromagnetyczne

umożliwiają sygnalizację
po zaniku napięcia

komunikacja miniUSB
umożliwiają lokalne połączenie
do zabezpieczenia

 • automatyka PDZ
 • automatyka SCO
 • układ współpracy z automatyką SCO
 • automatyka LRW
 • automatyka ZS
 • automatyka AWSC
 • układ współpracy z automatyką AZBK lub automatyką 

AZBK zegarową

 • układ współpracy z automatyką SZR
 • automatyka SPZ 3-krotna z kontrolą pozycji wyłącznika 

i możliwością określenia zabezpieczeń inicjujących 
pobudzenie SPZ-u

 • inne w oparciu o programowalną logikę
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  PORTY I PROTOKOŁY KOMUNIKACYJNE

 122,8* 

* wersja autonomiczna

147

120

57,5

72,5

107,8* 

23
5

22
4,

5

235

14
7

montaż 
zatablicowy

montaż 
zatablicowy

montaż 
natablicowy

montaż 
natablicowy

Wykonanie horyzontalne

Wykonanie standardowe

  WYMIARY I SPOSÓB MOCOWANIA

 • Ethernet
 • Światłowód jednomodowy - OPTOSM
 • Światłowód wielomodowy - OPTOMM
 • Światłowód plastikowy - OPTOP
 • RS485
 • CANbus 2×
 • USB 2.0

 • Modbus RTU / TCP
 • IEC 60870-5-103
 • DNP 3.0
 • Profibus
 • CANbus / PPM 2
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Wykonanie autonomiczne zabezpieczenia pozwala na pracę urządzenia w przypadku zaniku napięcia pomocniczego, 
układ zasilany jest wtedy z energii pobranej z uzwojeń wtórnych przekładników prądowych. e2TANGO-200 współpracuje 
z przekładnikami prądowymi oraz układem Holmgreena o znamionowej wartości prądu po stronie wtórnej równiej 5A.  

  WYKONANIE AUTONOMICZNE e²TANGO-200

Funkcje:

 • zasilanie autonomiczne z obwodów pomiarowych 
przekładników prądowych,

 • możliwość wyposażenia w elektromagnetyczne 
wskaźniki (stan podtrzymywany po zaniku zasilania),

 • możliwość pomiaru prądu z 2 lub 3 przekładników,

 • możliwość zastosowania jako zabezpieczenie 
rezerwowe (ODR - ostatnia deska ratunku),

 • działanie autonomiczne również w przypadku zwarć 
doziemnych

 • wyposażenie w wyjście przystosowane do cewek 
czułych wyłącznika

 • wyposażenie w zasobnik kondensatorowy 

  PARAMETRY TECHNICZNE

Budowa i wyposażenie standardowe

Ilość wyjść cewki czułej 1

Energia zgromadzona w wyjściu cewki czułej 0,02J dla 12V
0,10J dla 24V (opcja)

Zasobnik kondensatorowy opcja

Energia zgromadzona w zasobniku 
kondensatorowym 7J

Minimalne wartości prądu potrzebne do działania autonomicznego

Podłączenie 3f – 1,8A
Podłączenie 2f – 2,5A
Podłączenie 1f – 4,3A

Podłączenie Ioh – 0,85A

POMIARY

Prąd znamionowy 5A

Pobór mocy w obwodach fazowych <5,0VA

Pobór mocy w obwodzie prądu Ioh <5,5VA

Obciążalność trwała wejść pomiaru prądu 10A

Interfejs i obsługa

Wskaźniki elektromagnetyczne (opcja) 2
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Zasilanie napięciem pomocniczym

Napięcie DC
Napięcie AC
Opcjonalnie

110 V, 220 V (80 - 300 V)
230 V (88-265 V) 

24 V (19-58 V AC / DC)

Maksymalny pobór mocy 10 W (VA)

Wejście do zasilania (nieizolowane) 12 - 15 V DC 

Obwody pomiarowe prądowe

Prąd znamionowy 5 A / (1 A opcjonalnie)

Częstotliwość znamionowa 50 Hz

Zakres pomiaru prądów fazowych
  Współpraca z przekładnikami rdzeniowymi 
  Współpraca z cewkami Rogowskiego

0,1-150 A
10-1400 mV (10 - 1400 A)

Inne na zamówienie

Zakres pomiaru prądu I0 0,005-1 A / 0,01 - 10 A 

Zakres pomiaru prądu Ig w polu baterii kondensatorów 0,1-10 A

Obwody pomiarowe napięciowe

Napięcie znamionowe 57,7 / 100 / 230 V

Częstotliwość znamionowa 50 Hz

Zakres pomiaru napięcia U, U
0

3 - 480 V

Podstawowe parametry zabezpieczeń

Współczynnik powrotu zabezpieczeń nadmiarowych Konfigurowalny

Współczynnik powrotu zabezpieczeń niedomiarowych Konfigurowalny

Czas własny urządzenia typowo 35 ms

Dokładność pomiarów

I1, I2, I3 (0.1 - 150 A / 10 - 1400 mV) 2%

U1, U2, U3, (5 - 480 V wersja z pomiarem napięć) 2%

UO mierzone
UO obliczone

2%
3%

I0 (0.001 - 10 A) mierzone
I0 (0.001 - 10 A) obliczone

2%
3%

φ0 mierzone
φ0 obliczone

1°
2°

f (U > 5 V / 0.05 V, wersja z pomiarem napięcia) 10 mHz

Obwody wejść dwustanowych

Napięcie znamionowe
Opcjonalnie
Inne na zamówienie

110 / 230 V AC / DC
24 V (19 - 58 V AC / DC)

Maksymalny pobór prądu 220 V DC, 230 V AC 2 mA, 15 mA

Obwody wyjść przekaźnikowych

Dopuszczalne napięcie przy rozwartych stykach 250 V AC / 440 V DC

Obciążalność długotrwała 5 A

Otwieranie obwodu przy 220 V DC (L / R = 40 ms) 0,1 A

Otwieranie obwodu przy 220 V AC (cos φ = 0,1) 2 A

Warunki środowiskowe

Temperatura pracy -10 °C ... +55 °C

Temperatura przechowywania -25 °C ... +70 °C

Wilgotność względna 5 do 95%, bez kondensacji pary wodnej

Wibracje i udary mechaniczne Klasa 1 wg IEC 60255-21

Zakłócenia elektromagnetyczne Klasa B wg IEC 60255-26

Bezpieczeństwo

Wytrzymałość elektryczna izolacji 2 kV / 50 Hz / 60 s wg IEC 60255-27

Gabaryty

Masa (wersja standardowa/ wersja autonomiczna) 1 kg / 3kg

Wymiary (szer. x gł. x wys. mm) 
(wersja standardowa / wersja autonomiczna) 147 x 72,5 x 235 / 147 x 122,8 x 235 

Stopień ochrony jednostki centralnej IP 3X

Stopień ochrony panelu (od strony płyty czołowej) IP 4X / (IP 54 opcjonalnie)

  PARAMETRY TECHNICZNE e2TANGO-200
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8.5  Zespoły zabezpieczeń e²TANGO-100

Urządzenie typu e2TANGO-100 przeznaczone jest do pracy w sieciach średniego i niskiego napięcia, zarówno w układach 
jedno, dwu, jak i trójfazowych. Wyposażone zostało w szereg zabezpieczeń zwarciowych, nadmiarowoprądowych oraz 
ziemnozwarciowych, dzięki którym znajduje zastosowanie w różnego typu polach rozdzielczych jako zabezpieczenie 
podstawowe oraz rezerwowe, a także jako zabezpieczenie silników średniego i niskiego napięcia.

  ZASTOSOWANIE

  ZALETY ZABEZPIECZENIA

stacje kontenerowe
i rozdzielnie wnętrzowe

rozdzielnie zewnętrzne
i napowietrzne

pola liniowe pola silników nn pola transformatorowe

rejstrator zdarzeń i zakłóceń

brak konieczności
wymiany baterii
zastosowano
superkondensator

intuicyjny interfejs
czytelny układ menu,
spójny dla całej rodziny
zabezpieczeń i sterowników
polowych e2TANGO

możliwość podłączenia 
bezpośrednio
kabli prądowych (nn)
o dużym przekroju (ø 13 mm)

konfigurowalne ledy

możliwość sterowania
wyłącznikiem bepośrednio 
z panelu

konfigurowalne przyciski 
funkcyjne 

wymienialne opisy

sensory prądowe
i napieciowe
dla prądów fazowych
możliwa współpraca
z cewkami Rogowskiego
a dla napięć fazowych
z sensorami napięcia  

0
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Zespół zabezpieczeń e²TANGO-100 wyposażony jest w wyświetlacz alfanumeryczny OLED 2x16 znaków i 8-przyciskową 
klawiaturę umożliwiającą wygodną obsługę. Na elewacji umieszczono 8 czerwonych diod LED umożliwiających optyczną 
sygnalizację stanów urządzenia. Dodatkowo dostępne są dwa przyciski funkcyjne F1 i F2 których przeznaczenie 
nadawane jest przez użytkownika. Na opisy przeznaczenia diod przewidziano kieszonkę w elewacji przekaźnika.

  KONSTRUKCJA

 Zad. Io <

 Zad. I >

AW

UP

AL

diody sygnalizacyjne 
8 czerwonych diod 

wyświetlacz OLED 
czytelny wyświetlacz
alfanumeryczny OLED 2x16 znaków

wymienne etykiety 
łatwo dostępne 
i wymienne opisy diod 

przyciski funkcyjne
umożliwiają przypisanie im

najczęściej używanych funkcji

przyciski obsługi
umożliwiają wygodną obsługę urządzenia,

poruszanie się po menu

komunikacja miniUSB
umożliwiają lokalne połączenie
do zabezpieczenia

  FUNKCJE ZABEZPIECZENIOWE

M L G LG LGU U

Funkcja zabezpieczeniowa

(50/51) zwarciowe/nadprądowe fazowe • • - • • -

(50HS) skrócenie czasu zadziałania w 

przypadku załączenia na zwarcie
• • - • • -

(51) przeciążeniowe zależne • • - • • -

(46) asymatria obciążenia • - - - - -

(37) podprądowe • • - • • -

(50N/51N) zwarciowe/nadprądowe zerowe - - • • • -

(51VN) nadprądowe zerowe z kontrolą / 
blokadą napięciową

- - • • • -

(67N) nadprądowe zerowe kierunkowe - - • • - -

(59N) nadnapięciowe składowej zerowej - - • • • -

(21N) admitancyjne - - • • • -

(21ND) admitancyjne kierunkowe - - • • • -

(49/51) przeciążeniowe cieplne • - - - - -

(66) ograniczenie ilości rozruchów • - - - - -

(48) wydłużony rozruch • - - - - -

(50R) utyk wirnika • - - - - -

(49PTC) termiczne od czujnika PTC • - - - - -

(59) nadnapięciowe - - - - • •

(27) podnapięciowe - - - - • •

(74TCM) kontrola ciągłości obwodu 

sterowania wyłącznika
• • • • • -

(81H) nadczęstotliwościowe - - - - - •

(81L) podczęstotliwościowe - - - - - •

(SCO) automatyka SCO - - - - - •

(CLP) funkcja SSZ • • • • • -

(TECH) technologiczne • • • • • -

(79) automatyka SPZ - • - • • -

•/-  —
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  WYMIARY

  SPOSÓB MOCOWANIA

 86,5

 1
13

,5
 

montaż zatablicowy montaż natablico-
wy szyna DIN

Przekładniki dostępne na zewnątrz urządzenia stosowane są jedynie w wykonaniu z pomiarem prądów fazowych przy 
pomocy przekładników prądowych (opcja P) lub pomiarze bezpośrednim (opcja B).

e2TANGO-100                                       

Typ zabezpieczenia silnikowe
nadprądo-

we
ziemnozwarciowe

nadprądowe i 

ziemnozwarciowe

nadprądowe i 
ziemnozwarciowe
z pomiarem napięć

SCO

Wejścia pomiarowe I1, I2, I3 I1, I2, I3 I0, U0 I1, I2, I3, I0, U0

I1, I2, I3, I0, 

U1, U2, U3 U1, U2, U3

Możliwośc współpracy z cewkami 
Rogowskiego (wykonanie C)

• • - • • -

Możliwośc współpracy z z przekładnikami 
prądowymi (wykonanie P)

• • - • - -

Możliwość współpracy z sensorami napięcia - - - - • -

Możliwość obliczania wartości I0 oraz U0 - - - I0 I0+U0 -

Komunikacja RS485 opcja opcja opcja opcja opcja opcja

Wejście do pomiaru temperatury PTC • - - - - -

Ilość wejść 2-stanowych 4 4 4 4 4 4

Ilość wyjśc 2-stanowych 5 5 5 5 5 5

•/-  —

M      L        G          LG       LGU      U

  WYKONANIA
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 86,5

 1
13

,5
 

M      L        G          LG       LGU      U

  PARAMETRY TECHNICZNE
Napięcie pomocnicze uniwersalne (UNI)
   DC / 
   AC
  
opcjonalnie 
   DC (24 V)
   AC/DC rozszerzony zakres (EXT)

110 V, 220 V (80-300 V DC) 
230 V (88-265 V AC)

24 V (19-29 V DC)
24-230 V (19-276 V AC/DC) 

Maks. pobór mocy 10 W

Częstotliwość znamionowa 50 Hz

Prąd znamionowy fazowy 5 A (1 A opcjonalnie) 

Napięcie znamionowe 
   dla przekładników
   dla sensorów  

57,7/100 V
2/√3 lub 3.25/√3 V

Zakres pomiarowy prądów fazowych
   dla przekładników rdzeniowych
   dla cewek Rogowskiego

0.2-150 A lub 2-1000 A
10-1400 mV  (10-1400 A)

Inne na zamówienie

 Zakres pomiarowy napięcia
   dla przekładników 
   dla sensorów

3-280 V
0,015-2,3 V

Zakres pomiarowy prądu I0 0.005-10 A

Zakres pomiarowy napięcia UO 3-120 V

Czas własny zabezpieczenia nadprądowego typowo 35 ms

Dokładność pomiaru I1, I2, I3 (0.2-150 A / 2-1000 A / 10-1400 mV) 1%

Dokładność pomiaru U1, U2, U3 
   dla przekładników 
   dla sensorów

1%
1%

Dokładność pomiaru I0
   mierzone (0.005-10 A)
   obliczane (0.2-150 A / 2-1000 A / 10-1400 mV)

1%
1%

Dokładnośc pomiaru U0
   mierzone (5-120 V)
   obliczane (0,15-2,3 V)

1%
1%

Dokładność pomiaru φ0
   dla przekładników (U0 > 5 V, 0.005 A < I0 < 10 A)
   dla cewek Rogowskiego (U0 > 5 V, 10 mV < I<1400 mV)

 
1°
2°

Temperatura pracy -25°C ... +55°C

Stopień ochrony (od strony przyłączy) IP 4X/ IP 54 (opcja)
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komunikacja
komunikacja z urządzeniem 
przez Ethernet lub 
RS485 2-przewodowy

cewka
Rogowskiego
dla prądów fazowych
możliwa współpraca
z cewkami Rogowskiego
o czułości 1mV/A

pomiary U0, I0
pomiar U0

pomiar I0 dostępny
w zależności od wykonania

rejestrator
zdarzeń

umożliwia rejestrację 
od 32 do 200 ostatnich 
zdarzeń (w zależności 

od wykonania)

duża średnica
otworów

w przekładnikach
swobodne przewlekanie

przewodów pomiarowych
o dużej średnicy w 

przypadku wykonania CT

zegar czasu
rzeczywistego
synchronizacja poprzez
kanał komunikacyjny,
stabilność bez synchronizacji
lepsza niż 1 min/24h

4 banki 
nastaw

kompaktowe 
wykonanie
niewielki gabaryty
urządzenia

rejestrator zakłóceń
w zależności od wykonania

Dzięki niewielkim rozmiarom i kompaktowej konstrukcji e²TANGO-50 znajduje zastosowanie jako samodzielne urządzenie 
montowane w rozdzielniach wnętrzowych, zewnętrznych, stacjach kontenerowych i szafkach łączeniowych. Może 
być stosowane także jako uzupełnienie o  funkcje zabezpieczeniowe dla sterowników PLC, instalowanych w małych 
rozdzielniach SN (np.: w rozdzielnicach modułowych, kompaktowych blokach rozdzielczych). Urządzenie jest 
przystosowane do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych.

Urządzenia e²TANGO-50 wyposażone są w cztery banki nastaw oraz w rejestrator umożliwiający ewidencję 32 zdarzeń. 
Urządzenie zawiera zegar czasu rzeczywistego. Komunikacja z urządzeniem odbywa się poprzez Ethernet lub poprzez 
RS485 2-przewodowy. Dla prądów fazowych możliwa jest współpraca z cewkami Rogowskiego (e²TANGO-50 RC) 
o czułości 1mV/A lub pomiar może być realizowany przez przekładniki prądowe (e²TANGO-50 CT). W zależności od 
wykonania prąd I

0
 może być mierzony lub wyliczany. Urządzenie można dostosować do współpracy z sumatorem 

obliczającym napięcie U0 na podstawie napięć fazowych. Istnieje również możliwość pomiaru napięć fazowych U1, U2, 
U3 przy użyciu sensorów napięciowych o standardowym napięciu wyjściowym 2/ √ 3 lub 3,25/ √ 3 (e2TANGO-50 RCU).

stacje kontenerowe
i rozdzielnie wnętrzowe

rozdzielnie zewnętrzne
i napowietrzne

pola liniowe Smart Grid

8.6 Detektory zwarć e²TANGO-50

  ZASTOSOWANIE

  ZALETY DETEKTORA ZWARĆ
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złącze J4
podłączenie komunikacji 
RS485 oraz wejście pomiaru 
napięcia U

0

złącze J1
zasilanie urządzenia,
wyjście przekaźnika 
sygnalizacyjnego

przycisk kasowania
przycisk służy również do sprawdzenia
poprawności działania diod oraz
do przywracania ustawień 
domyślnych komunikacji

złącze komunikacyjne
Ethernet

diody sygnalizacyjne
sygnalizacja stanu urządzenia,
nieprawidłowej pracy
i zadziałania zabezpieczeń

przekładniki
prądowe
pomiar I1, I2 , I3

przekładnik
prądowy
pomiar I0

e2 TANGO-50 CT

I3

I2

I1

przekładnik
prądowy
realizuje pomiar 
prądu I

0

e2 TANGO-50 RC e2 TANGO-50 RCx

złącze J4
podłączenie komunikacji 
RS485 oraz wejście pomiaru 
napięcia U

0

złącze J1
zasilanie urządzenia,
wyjście przekaźnika 
sygnalizacyjnego

złącze J5
podłączenie cewki
Rogowskiego dla L3

złącze J2
podłączenie cewek 
Rogowskiego dla L1, L2

e2TANGO-50 CT

e²TANGO-50 dostępne jest w wariantach: e²TANGO-50 CT, e²TANGO-50 RC, e²TANGO-50 RCx, e²TANGO-50 RCU, 

                e2TANGO-50 RCUR, e²TANGO-50 RCUx, e2TANGO-50 RCUxR.

Urządzenia montowane są w postaci modułu na standardowej szynie typu TH35.

  KONSTRUKCJA
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złącze J6
podłączenie sensora 
napięciowego U1

złącze J3
podłączenie cewki 
Rogowskiego dla L3
i zacisk GND dla
ekranu przewodu 
cewek

złącze J5
podłączenie sensorów 
napięciowych U2, U3

złącze J4
podłączenie 
komunikacji
RS485 

złącze J1
zasilanie urządzenia, 
wyjście przekaźnika 
sygnalizacyjnego

złącze J2
podłączenie cewek
Rogowskiego dla L1, L2

       

złącze J6
podłączenie sensora 
napięciowego U1

złącze J3
podłączenie cewki 
Rogowskiego dla L3
i zacisk GND dla
ekranu przewodu 
cewek

złącze J5
podłączenie sensorów 
napięciowych U2, U3

złącze J4
podłączenie 
komunikacji
RS485 

złącze J1
zasilanie urządzenia, 
wyjście przekaźnika 
sygnalizacyjnego

złącze J2
podłączenie cewek
Rogowskiego dla L1, L2

przekładik
prądowy
realizuje pomiar 
prądu I0

e2TANGO-50 RCUx/RCUxRe2TANGO-50 RCU/RCUR

 • e²TANGO-50-CT dostosowane jest do pomiarów prądów fazowych przy użyciu przekładników prądowych, pomiar 
prądu I

0
 przez przekładnik lub  obliczany, pomiar napięcia U

0
.

 • e²TANGO-50-RC dostosowane jest do pomiarów prądów fazowych przy użyciu cewek Rogowskiego (o czułości 1mV/A), 
pomiar prądu I

0
 przez przekładnik lub obliczany, pomiar napięcia U

0
.

 • e²TANGO-50-RCx dostosowane jest do pomiarów prądów fazowych przy użyciu cewek Rogowskiego (o czułości 
1mV/A), pomiar prądu I

0
 tylko obliczeniowy.

 • e²TANGO-50-RCU dostosowane jest do pomiarów prądów fazowych przy użyciu cewek Rogowskiego (o czułości 
1mV/A), napięć fazowych przy użyciu sensorów napięciowych  (standardowe napięcie wyjściowe 2/√ 3 lub 3,25/√3), 
pomiar prądu I

0 
lub obliczeniowy, pomiar napięcia U

0
 tylko obliczeniowy.

 • e2TANGO-50-RCUR dostosowane jest do pomiarów prądów fazowych przy użyciu cewek Rogowskiego (o czułości 
1mV/A), napięć fazowych przy użyciu sensorów napięciowych (standardowe napięcie wyjściowe 2√/3 lub 3,25/√3), 
pomiar prądu I

0
 lub obliczeniowy, pomiar napięcia U

0
 tylko obliczeniowy. Posiada funkcję rejestracji zakłóceń.

 • e²TANGO-50-RCUx dostosowane jest do pomiarów prądów fazowych przy użyciu cewek Rogowskiego (o czułości 
1mV/A), napięć fazowych przy użyciu sensorów napięciowych  (standardowe napięcie wyjściowe 2/√3 lub 3,25/√3), 
pomiar napięcia U

0
 tylko obliczeniowy.

 • e2TANGO-50-RCUxR dostosowane jest do pomiarów prądów fazowych przy użyciu cewek Rogowskiego (o czułości 
1mV/A), napięć fazowych przy użyciu sensorów napięciowych (standardowe napięcie wyjściowe 2√/3 lub 3,25/√3), 
pomiar prądu I

0
 oraz napięcia U

0
 tylko obliczeniowy.  Posiada funkcję rejestracji zakłóceń.
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Kolor świecenia Przyczyna

zielony (miganie) „Czuwanie” zabezpieczeń nadprądowych, praca normalna

czerwony Zadziałanie zabezpieczenia z grupy zabezpieczeń nadprądowych (I>, I>>).
Wyłączenie następuje po potwierdzeniu zdarzenia (przyciskiem „Reset” lub poprzez łącze komunikacyjne).

pomarańczowy Pobudzenie zabezpieczenia z grupy zabezpieczeń nadprądowych. Sygnalizacja gaśnie po ustąpieniu 
pobudzenia.

czerwony Sygnalizacja TX dla RS485

zielony Sygnalizacja RX dla RS485

czerwony Sygnalizacja błędnego stanu urządzenia (błędy sum CRC itp.). Zgaszenie następuje po potwierdzeniu 
(przyciskiem „Reset” lub poprzez łącze komunikacyjne) zdarzenia przy jednoczesnym ustaniu przyczyny błędu.

pomarańczowy

Jeśli uruchomiono urządzenie z wciśniętym przyciskiem „Reset” – trwa odliczanie do przywrócenia 
parametrów komunikacji. Wprowadzenie domyślnych nastaw komunikacji nastąpi po 15 sekundach 
jeśli przycisk pozostanie wciśnięty – po tej operacji dioda zgaśnie (lub wróci do aktualnej sygnalizacji AL).  
Szybkie miganie - sygnalizacja trybu „symulacji” pomiarów do testu działania zabezpieczeń. Po zakończeniu 
„symulacji” dioda powróci do normalnego stanu.

zielony (miganie) „Czuwanie” zabezpieczeń z grupy ziemnozwarciowych oraz zabezpieczenia nadnapięciowego składowej 
zerowej (I0>, U0>, Y0>, Y0k>, I0k>), praca normalna.

czerwony
Zadziałanie zabezpieczenia z grupy zabezpieczeń ziemnozwarciowych lub zabezpieczenia nadnapięciowego 
składowej zerowej (I0>, U0>, Y0>, Y0k>, I0k). Zgaszenie następuje po potwierdzeniu zdarzenia (przyciskiem 
„Reset” lub poprzez łącze komunikacyjne).

pomarańczowy Pobudzenie zabezpieczenia z grupy zabezpieczeń ziemnozwarciowych lub zabezpieczenia nadnapięciowego 
składowej zerowej. Sygnalizacja gaśnie po ustąpieniu pobudzenia.

K1 styk przekaźnika Załączony gdy wystąpiło zadziałanie zabezpieczenia lub sygnał AL. Sygnał jest podtrzymywany do momentu 
potwierdzenia (przyciskiem „Reset” lub poprzez łącze komunikacyjne) lub automatycznego skasowania.

  SYGNALIZACJA

  PROTOKOŁY
 ◊ Modbus TCP
 ◊ Modbus RTU

  FUNKCJE ZABEZPIECZENIOWE

•/-  —

CT/RC/RCx RCU/RCUx  RCUR/RCUxR

Funkcja zabezpieczeniowa

(50/51) zabezpieczenia zwarciowe / nadprądowe 

trzystopniowe
• • •

(50N/51N) zabezpieczenia zwarciowe/nadprądowe 

zerowe
• • •

(59N) zabezpieczenie nadnapięciowe składowej 

zerowej
• • •

(21N) admitancyjne • • •

(21ND) admitancyjne kierunkowe dwustopniowe • • •

(60/67N) nadprądowe / nadprądowe zerowe 

kierunkowe
• • •

(59) nadnapięciowe - • •

(27) podnapięciowe - • •

(81H) nadczęstotliwościowe - - •

(81L) podczęstotliwościowe - - •

funkcja sekcjonizera - - •
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H

107

  WYMIARY

  WYKONANIA e²TANGO-50

e2 TANGO-50 CT

e2 TANGO-50 RC/RCU

e2 TANGO-50 RCx/RCUR/RCUx/RCUxR 107

10
8

62

53

23

Urządzenie H

e²TANGO-50 CT 105

e²TANGO-50 RC/RCx 108

e²TANGO-50 RCU/RCUR/RCUx/RCUxR 112

e2TANGO-50                                     

CT1 CT5 RC RCx RCU/RCUR RCUx/RCUxR

  

Pomiar prądów fazowych z 
przekładników prądowych • - - - - -

Prąd znamionowy 1 A 5 A - - - -

Pomiar prądu z cewek Rogowskiego 
(3xWE) - - • • • •

Pomiar I
0
 (przekładnik) • • • - • -

Obliczanie I
0
 z prądów fazowych • • • • • •

Pomiar U
0

• • • • - -

Obliczanie U
0

- - - - • •

Pomiar kąta (I
0
/U

0
) • • • • • •

Pomiar U
1
, U

2
, U

3
- - - - • •

Liczba rejestrowanych zdarzeń 32 32 32 32 200 200

•/- dostępne/niedostępne
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  PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie napięciem pomocniczym

Napięcie 24 V DC ± 15%

Maksymalny pobór mocy ≤3 W

Podstawowe parametry zabezpieczeń

Czas własny urządzenia typowo 35 ms

Obwody pomiarowe prądowe

Prąd znamionowy 5 A (1 A opcjonalnie)

Częstotliwość znamionowa 50 Hz

Zakres pomiaru prądów fazowych
dla wykonania z przekładnikami rdzeniowymi
dla wykonania z cewkami Rogowskiego

0,5-60 A
5-1400 mV (5-1400 A)
Inne na zamówienie

Zakres pomiaru prądu I0 0,05-10 A

Obwody pomiarowe napięciowe

Napięcie znamionowe Un 2/√3 lub 3.25/√3 V

Napięcie znamionowe fazowe U0n 100 V

Częstotliwość znamionowa 50 Hz

Zakres pomiaru napięcia U0 5-120 V

Dokładność pomiarów

I1, I2, I3 2,5 %

U1, U2, U3 2,5 %

U0 2,5 % (5 % dla wyliczanego)

I0 2,5 % (5 % dla wyliczanego)

φ0 2°

P, Q 5 %

Parametry wyjść dwustanowych

Napięcie na rozwartych stykach 205 V AC/110 V DC

Obciążenie trwałe 5 A

Warunki środowiskowe

Temperatura pracy -40°C ... +70°C

Temperatura przechowywania -40°C ... +70°C

Wilgotność względna 95 %

Wibracje i udary mechaniczne Klasa 1 wg IEC 60255-21

Zakłócenia elektromagnetyczne Klasa B wg IEC 60255-26

Bezpieczeństwo

Wytrzymałość elektryczna izolacji 1 kV / 50 Hz / 60 s wg IEC 60255-27

Gabaryty

Stopień ochrony IP 20

Masa (CT/RC/RC-x) ok. 300 g/ok. 180 g/ok. 150 g

Wymiary str. 70

Średnica otworów w przekładnikach do pomiaru prądów fazowych Ø13 mm

Średnica otworu w przekładniku do pomiaru I0 Ø8,5 mm
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Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe. Część 1: Wymagania wspólne

Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe. Część 26: Wymagania dotyczące 
kompatybilności elektromagnetycznej

Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe. Część 27: Wymagania 
bezpieczeństwa wyrobu

PN-EN 60255-1

PN-EN 60255-26 

PN-EN 60255-27

Certyfikat zgodności IEn
nr 008/2020

dla Sterowników polowych
e2TANGO 600, -800, 

-100, -1200

Złoty medal
Targi ENERGETAB 2015

dla Sterowników polowych
e2TANGO

Certyfikat zgodności IEn
nr 008/2017

dla Zespołów zabezpieczeń
e2TANGO-400

Certyfikat zgodności IEn
nr 009/2017

dla Zespołów zabezpieczeń
e2TANGO-200

Certyfikat zgodności IEn
nr 003/2016

dla Detektorów 
zwarć e2TANGO-50

Puchar Ministra Energii
Targi ENERGETAB 2018

Zintegrowany system 
zasilania w oparciu 

o rozdzielnicę 
górniczą e²ALPHA-G i 
sterownik e²TANGO

Certyfikat zgodności IEn
nr 009/2019

dla Zespołów zabezpieczeń
e2TANGO-100

  STANDARYZACJA

  CERTYFIKATY I NAGRODY

Gazela Biznesu 2020
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9. OPROGRAMOWANIE INŻYNIERSKIE e²TANGO-STUDIO®/miniSCADA
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podgląd on-line 
podgląd na żywo stanów wejść/wyjść, 
pomiarów; realny podgląd obrazu
wyświetlanego na ekranie LCD

zgodność wyświetlania
podgląd rzeczywistego
widoku ekranu panelu

możliwa dalsza
rozbudowa
przy pomocy
plug-in’ów

zaawansowane projektowanie
możliwość przygotowania konfiguracji urządzeń 
dla całej rozdzielni na PC i dystrybucji przy użyciu USB 

elementy użytkownika
definiowanie własnych elementów graficznych 
schematu synoptycznego

asystent szybkiej
konfiguracji
ułatwienie pierwszego użycia
programu oraz wsparcie
podczas regularnej pracy

błyskawiczne projektowanie
ekranów użytkownika
umieszczanie elementów
wspierane metodą
drag&drop

e 2TANGO-Studio to program inżynierski dedykowany do obsługi sterownika polowego e2TANGO i jednocześnie 
narzędzie konfiguracyjne do panelu. Program został opracowany i wyposażony w bogaty zestaw funkcjonalności, 
który w połączeniu z czytelną wizualną konfiguracją wigdetów staje się doskonałym wsparciem w codziennej pracy, 
umożliwiającym tworzenie projektów dla wielu urządzeń, pól, rozdzielnic czy stacji.

  OPROGRAMOWANIE e²TANGO-Studio
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wizualne kształtowanie
charakterystyk 
graficzna i klasyczna konfiguracja 
nastaw zabezpieczeń

prosta weryfikacja 
nastaw i selektywności
prezentacja nastaw całej rodziny 
zabezpieczeń nadprądowych 
na jednym wykresie

pełny podgląd
stanów
dostęp do wszystkich 
wewnętrznych 
stanów urządzenia 
i zabezpieczeń

symulator logiki
możliwość pełnej symulacji
logiki bez połączenia z
urządzeniem

czytelność logiki
możliwość dzielenia logiki 
na bloki i arkusze

obsługa rozbudowanych
zależności logicznych
do 340 bramek logicznych / funktorów

ZAAWANSOWANY EDYTOR I SYMULATOR LOGIKI
e2TANGO-Studio charakteryzuje się zaawansowanym i rozbudowanym edytorem logicznym pozwalającym 
przeprowadzać symulację układu logiki, widocznej także z poziomu panelu, bez konieczności podłączania urządzenia. 
Umożliwia podgląd stanów logicznych podczas współpracy z urządzeniem, co ułatwia przygotowywanie projektów, 
jak również uruchamianie i serwisowanie stacji rozdzielczych. Daje możliwość budowy niestandardowych logik 
dedykowanych wymaganiom infrastruktury klienta.
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Oprogramowanie e²TANGO-Studio posiada możliwość rozszerzenia o funkcjonalność „miniSCADA” umożliwiającą 
odwzorowanie stanu rozdzielnicy, z możliwością sterowania łącznikami, podglądem alarmów i zdarzeń oraz 
odczytem online parametrów sterowników polowych e²TANGO (np. prąd, napięcie, moc, energia itp.) zainstalowanych 
w rozdzielnicy. Funkcjonalność została zaprojektowana tak, aby współdzielić łącze inżynierskie (jeden port 
komunikacyjny) do zabezpieczeń co pozwala na optymalizację ceny w postaci uproszczenia okablowania oraz 
infrastruktury sprzętowej i komunikacyjnej. 
Rozszerzenie „miniSCADA” dostępne jest opcjonalnie w formie zewnętrznej licencji. 

optymalizacja 
kosztów 
brak konieczności 
stosowania 
rozbudowanych
systemów SCADA

transmisja danych z
wykorzystaniem
dostępnych portów 
komunikacyjnych
RS485, OPTO, Ethernet i inne

uniwersalne oprogramowanie 
dla wszystkich typów e²TANGO

intulicyjna konfiguracja 
ekranów
możliwośc wykorzystania widgetów

możliwość pracy 
w dowolnym systemie 
operacyjnym  

obsługa dostępna 
również z urządzeń mobilnych 

  FUNKCJONALNOŚĆ „miniSCADA”
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10.  SYSTEMY NADZORU e²YANKEE®   
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e²YANKEE to nowoczesny, przyjazny i intuicyjny system nadzoru klasy SCADA, przeznaczony do monitoringu systemów 
energetycznych. Jego główne zadania to wizualizacja bieżących stanów rozdzielni, sterowanie aparatami łączeniowymi, 
wyświetlanie i archiwizacja wartości pomiarowych, odczyt oraz zarządzanie rejestratorami: zdarzeń, zakłóceń oraz 
kryterialnym z poszczególnych urządzeń zabezpieczających oraz podgląd i analiza danych historycznych wraz z 
możliwością tworzenia raportów. W typowej realizacji system składa się z: szafy koncentratora wyposażonego w serwer 
zbierający i archiwizujący dane, urządzeń komunikacyjnych i stanowiska lokalnego/serwisowego oraz zewnętrznych stacji 
operatorskich. Zakres funkcjonalności systemu za każdym razem dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb klienta. 
e²YANKEE może być obsługiwany z tradycyjnych stanowisk operatorskich (lokalnych bądź zdalnych), urządzeń 
mobilnych (laptopy i tablety) lub za pośrednictwem internetu (przez przeglądarki www). Umożliwia alarmowanie o 
stanach awaryjnych via mail lub SMS, a także obsługę wielu monitorów i wielu języków.

e²YANKEE posiada modułową budowę, która pozwala na zastosowanie go zarówno na małych jak i rozbudowanych 
obiektach. System może nadzorować obiekty wyposażone w kilka urządzeń, jak również wielourządzeniowe stacje 
energetyczne (GPZ, RPZ). e²YANKEE znajdzie zastosowanie w przypadku systemów rozproszonych zbierających dane 
w wielu miejscach (np.: stacje zlokalizowane na terenie województwa). Może być wykorzystany do obsługi i nadzoru 
kompleksowych systemów (w jednym systemie obsługa rozdzielni, kamer CCTV, innych urządzeń takich jak pompy, 
taśmociągi, turbiny, młyny, itp.) oraz  procesów produkcyjnych (np.: produkcja energii elektrycznej w elektrowniach 
wodnych lub farmach wiatrowych) z możliwościami rozliczeniowymi i raportami. Umożliwia nadzór nad falownikami, 
prostownikami, ups-ami, generatorami czy agregatami, obsługę zabezpieczeń elektroenergetycznych, sterowników 
PLC, analizatorów sieci, rejestratorów, przetworników pomiarowych, liczników mediów (energia, woda, gaz, ciepło) oraz 
innych urządzeń pozwalających na zdalny odczyt informacji.

komunikatywna 
wizualizacja 
informacja o stanie 
rozdzielnicy z możliwością
sterowania łącznikami

ciągły odczyt oraz 
archiwizacja danych
archiwizacja danych 
pomiarowych, zdarzeń 
ze sterowników polowych
i rejestratorów zakłóceń
możliwość kwitowania, 
archiwizacji oraz tworzenia 
raportów

informowanie 
o stanach 
alarmowych 

kontrola uprawnień 
i wielojęzyczność 
kontrola dostępu 
do sterowania, możliwość 
przełączania języka „w locie” 

możliwość integracji
ze stanowiskami 
wielomonitorowymi 

zdalne 
powiadomienia 
powiadamianie za pomocą
SMS oraz poczty elektronicznej

możliwość dostępu 
do aplikacji przez WWW
przy pomocy najpopularniejszych
przeglądarek 

  CHARAKTERYSTYKA

  ZASTOSOWANIE

  ZALETY
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Otwarta na zmiany budowa systemu e²YANKEE pozwala w łatwy sposób rozszerzyć funkcjonalność systemu do 
indywidualnych potrzeb klienta. Przykładem takiej funkcjonalności są np.: moduł dzienników uziemień, moduł zarządzania 
poleceniami dla obsługi stacji (wystawienie, zatwierdzenie, akceptowanie), moduł paszportu pola pozwalający zapisać 
dowolne informacje tekstowe dotyczące danego pola (np.: parametry aparatury, terminy przeglądów) lub moduł strażnika 
mocy z możliwością ustawienia wysokości mocy zamówionej dla pól zasilających i odpływowych wraz z bilansowaniem.

Modułowa struktura e²YANKEE umożliwia dowolną konfigurację w zależności od potrzeb klienta czy wymagań 
niezawodności. Małe systemy oparte o pojedynczą stację operatorską zbierają dane z urządzeń i kontrolują te 
urządzenia. Średnie systemy wyposażone są w koncentrator zbierający dane oraz stacjonarny lub zdalny terminal 
operatorski dostępny przez www. Duże systemy mogą zawierać wiele koncentratorów wraz z pełną redundancją oraz 
wiele terminali operatorskich i zdalnych stacji www do obsługi systemu.

dostęp przez WWW
i smartfon

terminal operatorski
bezpośrednio w nastawni

zdalny terminal 
operatorski

serwer zastępczyserwer 

dane z innego 
systemu 

zabezpieczenia
innych producentów

zabezpieczenia
e2TANGO

  STRUKTURA SYSTEMU

  ADAPTOWALNOŚĆ
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e²YANKEE wyposażony jest w obsługę wielu typów protokołów komunikacyjnych. Komunikacja wewnątrz systemowa 
oparta jest o typowe urządzenia sieciowe mogące pracować w strukturze pierścieniowej jak i promienistej. Komunikacja 
z urządzeniami (sterownikami) oparta jest o protokoły i interfejsy komunikacyjne udostępniane przez urządzenia.
W celu podniesienia niezawodności, system e²YANKEE może łączyć się z urządzeniem wieloma niezależnymi kanałami 
komunikacyjnymi np.: Ethernet jako kanał podstawowy, a RS485 jako kanał rezerwowy.

System e²YANKEE umożliwia bieżący odczyt i archiwizację danych z rejestratorów. Gromadzenie danych daje 
użytkownikowi systemu możliwość ich późniejszej analizy. Dane z rejestratora zdarzeń są przedstawione w przejrzystej 
tabeli. Zdarzenia można wyświetlać wszystkie na raz lub oddzielnie dla każdego pola oraz można je filtrować według 
kategorii. Rejestratory zakłóceń archiwizowane są w formacie COMTRADE i są dostępne poprzez przeglądarkę 
dostarczaną wraz z systemem e²YANKEE lub poprzez dowolny program obsługujący ten format.

Obsługiwane typy połączeń komunikacyjnych:
 • ethernet
 • łącze szeregowe RS485
 • łącze optyczne (światłowód jednomodowy, 

wielomodowy, plastikowy)
 • GPRS
 • GSM/LTE
 • łącze radiowe
 • pętla prądowa

Przykładowe obsługiwane protokoły
wymiany danych:
 • modbus RTU
 • modbus TCP
 • modbus ASCII
 • DNP3
 • IEC 61850
 • OPC/OLE/DDE
 • inne wedle potrzeb zamawiającego

Wielopoziomowy system kontroli uprawnień i dostępu do aplikacji. Z dostępu do aplikacji może korzystać nieograniczona 
liczba operatorów systemu. Jednocześnie system umożliwia wprowadzenie wielopoziomowych ograniczeń uprawnień 
dostępu i dopuszczenia do sterowania łącznikami, podglądu stanów i zarządzania zdarzeniami tylko wybranych 
operatorów. Na wybranego użytkownika lub grupę użytkowników mogą zostać nałożone limity możliwości podglądu 
całości aplikacji lub jej fragmentu, w zależności od posiadanych uprawnień. 

Ewolucyjny charakter systemu e²YANKEE pozwala na wielostopniową rozbudowę. W zależności od potrzeb klienta 
funkcjonalność e²YANKEE można uzupełnić o nowe stanowiska operatorskie stacjonarne, jak i terminale zdalne 
przez www oraz rozszerzyć interfejs o nowe funkcjonalności i obsługę kolejnych sterowników (zabezpieczeń). Pełna 
skalowalność pozwala również na bezproblemową rozbudowę części komunikacyjnej i serwerowej systemu. System w 
każdej chwili może zostać doposażony w urządzenia redundantne i dodatkowe kanały komunikacji. 

  DOSTĘP DO DANYCH URZĄDZEŃ

  KOMUNIKACJA

  KONTROLA DOSTĘPU

  ROZBUDOWA 
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  NOTATKI
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  NOTATKI
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  NOTATKI
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02-234 Warszawa, ul. Działkowa 67
tel. (+48) 22 350 75 50
fax (+48) 22 350 75 51
eaz@elektrometal-energetyka.pl
www.elektrometal-energetyka.pl


