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 Prezentowane rozwiązania stanowią krajową myśl 

inżynieryjną. Urządzenia projektowane, konstruowane              

oraz programowane są przez własnych pracowników                         

i montowane w zakładzie spółki w Łodzi. Jako bezpośre-                 

dni producent układów mikroprocesorowych możemy 

zaplanować i zapewnić dostawy urządzeń z gwarancją 

wymaganych terminów oraz, co istotne dla bezpieczeń-             

stwa infrastruktury, utrzymać dostępność komponentów 

nawet  w  długim  horyzoncie  czasowym.

 Ważnym elementem współpracy jest nasz wie-                       

lo wymiarowy potencjał realizacji powierzanych zadań.               

ELESTER-PKP należy do grona najbardziej doświadczo-             

nych biur projektowych infrastruktury kolejowej w kraju, 

specjalizując się w zagadnieniach elektroenergetyki                          

i systemów sterowania. Natomiast pełną operatywność 

spółce zapewnia sztab doświadczonych inżynierów, roz-

mieszczonych w 10 oddziałach. Są to wyspecjalizowane 

grupy serwisowe pracujące 365 dni w roku w trybie cało-

dobowej  gotowości  do  działania. 

Nasze podejście sprawia, że ELESTER-PKP jest w stanie 

zapewnić wsparcie każdej inwestycji, począwszy od prac 

koncepcyjnych i projektowych, poprzez dostawę i uru-

chomienie  urządzeń  do  obsługi  serwisowej  włącznie.

Systemy sterowania ruchem kolejowym, sygnalizacji 

przejazdowej  i  zasilania  gwarantowanego.

Elektroenergetyka kolejowa, systemy automatyki 

podstacji trakcyjnych i dyspozytorskie systemy stero-

wania  i  nadzoru. 

Systemy sterowania i zasilania urządzeń energetyki 

niskiego napięcia. Elektryczne ogrzewanie rozjazdów                

i  oświetlenie  terenów  kolejowych.

 ELESTER-PKP to krajowy producent cyfrowej 

automatyki i systemów sterowania. Przez trzy 

dekady wspieraliśmy rozwój sektora kolejowe-      

go i tramwajowego, tworząc zaawansowane 

urządzenia, które na przestrzeni lat wyznaczały 

oczekiwane standardy. Dziś naszą siłą są wiedza              

i zgromadzone kompetencje, które jako jedynej 

krajowej firmie pozwoliły na wypracowanie 

całościowych rozwiązań produktowych w trzech 

odrębnych domenach inżynierii transportu 

szynowego.    
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Sterownik CZAT7 jest jednym z kluczowych elementów zintegrowanego systemu automa-

tyki podstacji trakcyjnej. Odpowiada bezpośrednio za funkcję zabezpieczeniowe układów 

zasilania stacji prostownikowych, jak również za sterowanie podległą aparaturą podstacji 

oraz ich komunikację z centrum sterowania. Urządzenie to, w zależności od przygotowanej 

warstwy aplikacyjnej, może funkcjonować jako sterownik polowy lub pełnić zadania 

sterownika  obiektowego.

CZAT7 jako sterownik polowy realizuje zadania zarówno w zakresie automatyki danego 

pola, jak również w obszarze funkcji zabezpieczeniowych. Najbardziej charakterystycznymi 

miejscami wykorzystania możliwości sterownika CZAT7 są kolejowe i tramwajowe 

rozdzielnice prądu stałego RPS. Dodatkowo automatyka CZAT7 może być stosowana na 

podstacjach trakcyjnych w: rozdzielniach potrzeb własnych (PW), rozdzielniach instala-

cyjnych, szafkach automatycznej regulacji dławika kompensacyjnego i szafkach sterowa-               

nia  odłącznikami  trakcyjnymi. 

CZAT7 jako sterownik obiektowy jest skutecznym elementem, pozwalającym na sterowanie 

stacją elektroenergetyczną z dyspozytorskiego systemu nadzoru (np. z Nastawni Centralnej). 

W ramach tej funkcji sterownik obiektowy odpowiada za poprawną komunikację systemu 

stacyjnego, opartego o rozmieszczone sterowniki polowe zwane IED (Inteligent Electronic 

Device). Na potrzeby transmisji danych z systemem nadrzędnym, sterownik CZAT7 

wykorzystuje różnorodne media transmisyjne, począwszy od standardowych miedzianych 

kabli teletechnicznych po złącza światłowodowe oraz systemy transmisji bezprzewodowej 

(GSM,  radio).

Sterowniki CZAT są od lat 

najczęściej wybieraną automatyką 

zabezpieczeniową stałoprądowych 

układów zasilania w kraju. 

Generacja urządzeń CZAT7 stanowi 

pierwsze w Polsce platformę 

sterowników zgodną z normą IEC 61850, 

realizującą funkcje automatyki polowej 

i zabezpieczeniowej w systemach 

zasilania sieci trakcyjnej prądem stałym. 

System 

automatyki

trakcyjnej

Rozdzielnica prądu stałego 3 kV PT Kraków Główny. 
Jest to jedna z największych RPS wyprodukowanych                          
na potrzeby kolejowe. Automatyka 20 pól rozdzielni 
oparta została na sterownikach CZAT7, a do jej 
przygotowania wykorzystanych zostało 150 szt. 
modułów elektronicznych tych urządzeń. 
Dokumentacja projektowa RPS oraz indywidualne 
programowanie sterowników wykonała spółka 
ELESTER-PKP.

W KONKURSIE GŁÓWNYM 
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KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 
IM. PROF. JANA PODOSKIEGO
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INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW 
KOMUNIKACJI RP IM. PROF. 
CZESŁAWA JAWORSKIEGO

NAGRODZONY
WYRÓB

MIĘDZYNARODOWE 
TARGI POZNAŃSKIE 

EXPOPOWER

Automatyka CZAT7 zyskała szerokie uznanie grona ekspertów 

otrzymując liczne nagrody i wyróżnienia 



Idea  cyfrowej  podstacji  trakcyjnej
Sterownik CZAT7 został zaprojektowany z myślą o wyzwaniach budowy nowoczesnych 

zintegrowanych systemów automatyki podstacji trakcyjnych oraz ich współpracy                                 

z pozakolejową infrastrukturą elektroenergetyczną. W urządzeniu zaimplementowano            

stos protokołów komunikacyjnych oraz struktury logiczne zgodne z normą IEC 61850,                  

jak i rozszerzono jego funkcjonalność o protokół komunikacyjny DNP3. Pozwala to na           

zmianę sposobu przesyłania informacji w systemie stacyjnym i systemie nadzoru oraz 

otwiera możliwości bezpośredniej komunikacji podstacji trakcyjnej z często przyległymi 

obiektami  elektroenergetycznymi  innych  operatorów.

Tworzenie systemów stacyjnych zgodnych z normą IEC 61850 i odejście od powszechnie 

stosowanego na podstacjach trakcyjnych sposobu komunikacji, opartego o protokół 

CANBUS, oraz bezpośrednie połączenia kablowe stanowi całkowitą zmianę w projekto-

waniu i budowie układów automatyki i telemechaniki stacji prostownikowej. Rozwiązanie               

to daje nieosiągalne wcześniej korzyści, ułatwiające realizację automatyk stacyjnych, 

sterowanie obiektem oraz znacząco podnosi pewność i bezpieczeństwo pracy podstacji. 

Sterownik CZAT7 jest urządzeniem mogącym pracować niezależnie w dwóch standar-               

dach komunikacyjnych systemów stacyjnych, co pozwala na projektowanie telemechaniki 

zgodnie z normą IEC 61850 lub pracę w ramach obecnie stosowanych rozwiązań. Zaletą 

takiego podejścia jest swoboda w planowaniu ewentualnego przejścia na zintegrowany 

system  automatyki  podstacji  trakcyjnej  w  przyszłości.

 
Uproszczony schemat komunikacji na podstacjach trakcyjnych wg standardu IEC 61850    
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Jedna z ośmiu nowych rozdzielni 825 V DC drugiej linii 
warszawskiego metra. RPS wyposażone zostały                          
w automatykę CZAT7, która na potrzeby stołecznego 
metra wykorzystuje protokół komunikacyjny IEC 61850. 

Centrum sterowania energetyką trakcyjną 
MPK Poznań. Większość z funkcjonujących centrów 
sterowania energetyką tramwajową w kraju zostało 
zaprojektowanych i wykonanych przez ELESTER-PKP.

Podstacja Trakcyjna PT Mleczewo. 
Jedna z 50 podstacji trakcyjnych zaprojektowanych                    
w ostatnich latach przez biuro projektowe ELESTER-PKP 
w ramach zadania Modernizacji Urządzeń Zasilania 
(MUZ) realizowanego przez spółkę PKP Energetyka.

Biuro projektowe ELESTER-PKP należy do 
grona najbardziej doświadczonych pracowni 
projektowych infrastruktury kolejowej 
i tramwajowej w kraju specjalizując się 
w szerokich zagadnieniach związanych 
z systemami zasilania i sterowania.

Biuro projektowe

SYSTEM AUTOMATYKI



CZAT7 jest dedykowaną na potrzeby transportu szynowego platformą programistyczno-

sprzętową pozwalającą budować różnorodne układy automatyki i sterowania. Zestawy                     

te oparte są na jednostce centralnej CPU oraz dołączanych do niego kolejnych modułach 

cyfrowych CZAT7. Zastosowana budowa modułowa jest rozwiązaniem wygodnym 

umożliwiającym dopasowanie aplikacji pod względem ilości modułów oraz umożliwia                 

łatwą rozbudowę zestawu o kolejne moduły. Wszystkie elementy zostały zaprojektowane                

w sposób zapewniający im bezpieczną pracę w wymagającym środowisku kolejowym                         

i  tramwajowym.  

Obecnie produkowanych jest 15 specjalistycznych cyfrowych modułów systemu CZAT7. 

Urządzenia te są podstawą budowy szeregu systemów oferowanych przez spółkę                      

oraz pozwalają na angażowanie się spółki w nowe projekty badawczo-rozwojowe.                                     

W zastosowaniach elektroenergetyki transportu szynowego CZAT7 stosowany jest m.in.                    

w: rozdzielni prądu stałego, rozdzielni potrzeb własnych, szafie automatycznej regulacji 

dławika kompensacyjnego, szafie obiektowej zdalnego sterowania, rozdzielni instalacyjnej, 

szafie kablowego sterowania odłącznikami. Urządzenie jest również wykorzystywane na 

potrzeby rozwiązań sterowani ruchem kolejowym, gdzie jest stosowany w: komputerowym 

systemie sygnalizacji przejazdowej PERUN oraz systemie zasilania gwarantowanego 

urządzeń  SRK  typu  ZEUS. 

CZAT7 CPU (Central Processing Unit) – jednostka centralna odpowiedzialna jest za 

przetwarzanie informacji z dołączonych modułów oraz realizację działań logicznych.    

Ponadto CPU kontroluje pracę modułów, zapewnia ich diagnostykę oraz komunikuje się                

ze sterownikiem obiektowym. Współpraca między kolejnymi jednostkami CPU zapewniona 

jest przez łącze Ethernetowe w standardzie IEC 61850 lub magistralę CANBUS/RS-485.

CZAT7 PSU (Power Supply Unit) – moduł przeznaczony jest do zasilania elementów systemu 

CZAT7 oraz kontroli poprawności tego zasilania, co umożliwia odpowiednio wczesną             

reakcję sterownika na ewentualny jego zanik. Warto podkreślić, że w module CZAT7 PSU 

zastosowano dodatkowe dwa wejścia i dwa wyjścia binarne. Pozwala to na stworzenie 

najmniejszego zestawu sterowniczego CZAT7, opartego jedynie o moduł zasilacza PSU                     

i  moduł  jednostki  centralnej  CPU.

CZAT7 DIU CZAT7 DOU CZAT7 DIOU(Digital Input Unit),  (Digital Output Unit),  (Digital Input 

Output Unit) – moduły wejść wyjść pozwalają zarówno na wprowadzanie informacji do 

systemu,  jak  również  zapewniają  sterowanie  urządzeniami  zewnętrznymi.

CZAT Synoptic – dotykowy panel LCD, na którym prezentowane są dane w sposób tekstowy 

lub w formie graficznej. Terminal ten współpracuje bezpośrednio ze sterownikiem CPU                    

i zapewnia kompleksowe sterowanie, i obsługę funkcji automatyki oraz pozwala na 

zaawansowane  dokonywanie  zmian  w  ustawieniach  sterownika.

Uniwersalna platforma 

układów automatyki 

i sterownia 

Dobór i ilość tych elementów uzależnione są od 
wymaganej funkcjonalności automatyki. Przykładowy, 
najprostszy zestaw dedykowany dla pola zasilacza 
trakcyjnego RPS 3kV może składać się z jednostki 
centralnej CPU, zasilacza PSU oraz modułu 
wyjścia/wejścia DIOU (w zależności od stopnia 
rozbudowy automatyki pola).

CZAT Synoptic

CZAT7 CPU

CZAT7 PSU

CZAT7 DIOU



Sterownik CZAT7 w polu zasilacza trakcyjnego SL

Sterowanie lokalne i zdalne wyłącznikiem szybkim 

i członem wysuwnym; 

Graficzna prezentacja topologii pola, pomiarów 

i sygnalizacji na ekranie dotykowym CZAT Synoptic;

Pomiar napięcia i prądu zasilacza z wykorzystaniem 

przetwornika wysokonapięciowego typu HVM;

Pomiar nierównomierności obciążenia zasilaczy 

dwukablowych i sygnalizacja nadmiernej asymetrii; 

Automatyka napięciowej próby linii oraz samoczynnego 

powtórnego załączenia wyłącznika szybkiego;

Współpraca z systemem elektronicznych uzależnień 

wyłączników szybkich w relacji PT-KS lub PT-PT;

Indywidualne zabezpieczenie podnapięciowe 

i nadnapięciowe realizujące zadaną charakterystykę U/t;

Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne 16-progowe 

realizujące zadaną charakterystykę czasową I>T;

Zabezpieczenie stromościowe di/dt wykrywające zwarcia 

odległe oraz poprawiające ich wyłączalność;

Zabezpieczenie nadprądowe szybkie I>> rezerwujące 

wyzwalacz pierwotny lub aktywowane zdalnie;

Rejestracja przebiegów analogowych wolnozmiennych 

(cykliczna) i szybkozmiennych (zwarciowych);  

Rejestracja i zliczanie zdarzeń systemowych oraz zdarzeń 

zdefiniowanych przez użytkownika systemu;

Zdalny dostęp do rejestratorów i nastawień sterownika 

poprzez kanał inżynierski;

Zabezpieczenie nadprądowe żyły powrotnej kabla 

zasilaczowego wykorzystujące przetwornik CCU;

Automatyka lokalnej rezerwy wyłącznikowej 

wykorzystująca kryterium prądowe oraz wyłącznikowe;

Przystosowanie do realizacji automatyki zabezpieczeniowej 

i telemechaniki zgodnie z norma IEC 61850;

Kontrolny pomiar energii elektrycznej z możliwością 

niezależnego zliczania energii oddanej i pobranej;

Sterownik CZAT7 w polu wyłącznika zapasowego SR

Sterowanie lokalne i zdalne wyłącznikiem szybkim 

i członem wysuwnym; 

Graficzna prezentacja topologii pola, pomiarów 

i sygnalizacji na ekranie dotykowym CZAT Synoptic;

Pomiar napięcia i prądu zasilacza z wykorzystaniem 

przetwornika wysokonapięciowego typu HVM;

Automatyka napięciowej próby linii oraz samoczynnego 

powtórnego załączenia wyłącznika szybkiego;

Współpraca z systemem elektronicznych uzależnień 

wyłączników szybkich w relacji PT-KS lub PT-PT;

Indywidualne zabezpieczenie podnapięciowe 

i nadnapięciowe realizujące zadaną charakterystykę U/t;

Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne 16-progowe 

realizujące zadaną charakterystykę czasową I>T;

Zabezpieczenie stromościowe di/dt wykrywające zwarcia 

odległe oraz poprawiające ich wyłączalność;

Zabezpieczenie nadprądowe szybkie I>> rezerwujące 

wyzwalacz pierwotny lub aktywowane zdalnie;

Rejestracja przebiegów analogowych wolnozmiennych 

(cykliczna) i szybkozmiennych (zwarciowych);  

Rejestracja i zliczanie zdarzeń systemowych oraz zdarzeń 

zdefiniowanych przez użytkownika systemu;

Zdalny dostęp do rejestratorów i nastaw sterownika 

poprzez kanał inżynierski;

Automatyka lokalnej rezerwy wyłącznikowej 

wykorzystująca kryterium prądowe oraz wyłącznikowe;

Przystosowanie do realizacji automatyki zabezpieczeniowej 

i telemechaniki zgodnie z norma IEC 61850;

Kontrolny pomiar energii elektrycznej z możliwością 

niezależnego zliczania energii oddanej i pobranej;

Funkcje sterownika CZAT7
w podstacji trakcyjnej 3kV

Automatyka CZAT7 z panelem CZAT Synoptic w polu zasilacza trakcyjnego 
rozdzielni prądu stałego PT Łachów

SYSTEM AUTOMATYKI



Sterownik CZAT7 w polu sekcyjnym SS

Sterowanie lokalne i zdalne odłącznikiem sekcyjnym 

i odłącznikami katodowymi (+) prostowników;

Sterowanie lokalne i zdalne odłącznikami obejściowymi 

w polach zasilaczowych przynależnej sekcji;

Graficzna prezentacja topologii pola, pomiarów 

i sygnalizacji na ekranie dotykowym CZAT Synoptic;

Pomiar napięcia na szynach zbiorczych z wykorzystaniem 

przetwornika wysokonapięciowego HVM;

Zabezpieczenie podnapięciowe podstacji z uzależnieniem 

progu działania od liczby czynnych zespołów;

Zabezpieczenie nadnapięciowe chroniące podstację 

m.in. przed skutkami nieprawidłowej rekuperacji;

Rejestracja przebiegów analogowych wolnozmiennych 

(cykliczna) i szybkozmiennych (zwarciowych);  

Rejestracja i zliczanie zdarzeń systemowych oraz zdarzeń 

zdefiniowanych przez użytkownika systemu;

Zdalny dostęp do rejestratorów i nastawień sterownika 

poprzez kanał inżynierski;

Przystosowanie do realizacji automatyki zabezpieczeniowej 

i telemechaniki zgodnie z norma IEC 61850;

Zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne 16-progowe 

realizujące zadaną charakterystykę czasową I>T;

Zabezpieczenie temperaturowe filtru gamma realizowane 

przy pomocy czujników temperatury THU;

Obsługa czujników ciśnienia kondensatorów i realizacja 

awaryjnego wyłączenia przy ich zadziałaniu;

Funkcja detekcji uszkodzenia bezpiecznika filtru we 

współpracy ze sterownikami w polach sekcyjnych;

Zabezpieczenie nadprądowe ograniczników przepięć 

dławików katodowych za pomocą modułów CCU;

Rejestracja przebiegów analogowych oraz zdarzeń 

systemowych i zdefiniowanych przez użytkownika;

Zdalny dostęp do rejestratorów i nastawień sterownika 

poprzez kanał inżynierski;

Przystosowanie do realizacji automatyki zabezpieczeniowej 

i telemechaniki zgodnie z norma IEC 61850;

Sterownik CZAT7 w polu filtru gamma SF

Sterowanie lokalne i zdalne odłącznikiem szynowym 

oraz stycznikiem głównym filtru gamma;

Graficzna prezentacja topologii pola, pomiarów 

i sygnalizacji na ekranie dotykowym CZAT Synoptic;

Pomiar napięcia i wartości skutecznej prądu 

psofometrycznego za pomocą przetwornika typu HVM3F;

Automatyka samoczynnego powtórnego załączenia filtru 

po zadziałaniu określonej grupy zabezpieczeń; 

Indywidualne zabezpieczenie podnapięciowe 

i nadnapięciowe realizujące zadaną charakterystykę U/t;

Automatyka CZAT7 z panelem CZAT Synoptic w polu filtru gamma rozdzielni 
prądu stałego (PT Łachów)

Rozdzielnica prądu stałego wyposażona 
w automatykę CZAT7. Jest to RPS 3 kV 
o największej obciążalności prądowej           
w Polsce, stosowana na obiektach 
zasilania linii kolejowych Warszawa-
Poznań, Warszawa-Białystok i Poznań-
Szczecin.



Sterownik CZAT7 w rozdzielni potrzeb własnych

Sterowanie lokalne i zdalne wyłącznikami lub rozłącznikami 

w polach dopływowych i łączniku szyn;

Graficzna prezentacja topologii rozdzielni potrzeb własnych 

na ekranie dotykowym CZAT Synoptic;

Nadzór napięć i automatyka samoczynnego załączenia 

rezerwy w układzie rezerwy jawnej lub ukrytej;

Akwizycja sygnałów ogólnych z układu potrzeb własnych 

(np. uszkodzenie prostownika, falownika);

Współpraca z miernikami parametrów sieci różnych 

producentów w zakresie realizacji telepomiarów;

Pełnienie funkcji sterownika rozdzielnicy instalacyjnej 

w przypadku braku wydzielonego sterownika;

Rejestracja i zliczanie zdarzeń systemowych oraz zdarzeń 

zdefiniowanych przez użytkownika systemu;

Zdalny dostęp do rejestratorów i nastawień sterownika 

poprzez kanał inżynierski;

Przystosowanie do realizacji automatyki i telemechaniki 

zgodnie z norma IEC 61850;

Sterowniki CZAT7 w szafce obiektowej sterowania 

zdalnego

Obsługa komunikacji podstawowej z nastawnią centralną;

Obsługa komunikacji rezerwowej z nastawnią centralną;

Obsługa komunikacji z sąsiednimi podstacjami lub 

kabinami w celu realizacji uzależnień wyłączników;

Obsługa komunikacji z komputerowym terminalem 

podstacyjnym, umożliwiającym sterowanie lokalne;

Realizacja funkcji awaryjnego wyłączenia podstacji 

trakcyjnej z pominięciem magistrali komunikacyjnej;

Przystosowanie do realizacji automatyki i telemechaniki 

zgodnie z norma IEC 61850; 

Sterownik CZAT7 w szafce automatycznej regulacji 

dławika kompensacyjnego

Sterowanie lokalne i zdalne automatyką, a w trybie 

ręcznym także przełącznikiem zaczepów dławika; 

Graficzna prezentacja stanu automatyk, pomiarów 

i alarmów na ekranie dotykowym CZAT Synoptic;

Odwzorowanie pozycji podobciążeniowego przełącznika 

zaczepów (współpraca z nadajnikiem BCD);

Regulacja mocy biernej dławika w oparciu o unikalny 

algorytm opracowany przez spółkę ELESTER-PKP;

Rejestracja wielkości analogowych (pierwotnych 

i wyliczanych) umożliwiająca nadzór kompensacji;

Rejestracja i zliczanie zdarzeń systemowych oraz zdarzeń 

zdefiniowanych przez użytkownika systemu;

Zdalny dostęp do rejestratorów sterownika poprzez kanał 

inżynierski;

Przystosowanie do realizacji automatyki i telemechaniki 

zgodnie z norma IEC 61850;

Sterownik CZAT7 w rozdzielnicy instalacyjnej

Sterowanie lokalne i zdalne automatyką budynku, 

a w trybie ręcznym także poszczególnymi obwodami;

Graficzna prezentacja stanu automatyk, pomiarów 

i alarmów na ekranie dotykowym CZAT Synoptic;

Pomiar temperatury, wilgotności i punktu rosy w 

poszczególnych pomieszczeniach za pomocą THU;

Sterowanie ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją 

na podstawie pomiarów temperatury i wilgotności;

Sterowanie oświetleniem podstawowym, nocnym 

i awaryjnym zgodnie z oczekiwaniami użytkownika;

Współpraca z systemem sygnalizacji włamania i pożaru, 

realizacja instalacyjnych blokad pożarowych;

Rejestracja i zliczanie zdarzeń systemowych oraz zdarzeń 

zdefiniowanych przez użytkownika systemu;

Zdalny dostęp do rejestratorów i nastawień sterownika 

poprzez kanał inżynierski;

Przystosowanie do realizacji automatyki i telemechaniki 

zgodnie z norma IEC 61850;

Sterownik CZAT, z panelem CZAT Synoptic, w rozdzielni potrzeb 
własnych prądu przemiennego 400/230V, realizujący sterowanie
zdalne oraz automatykę Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR)

SYSTEM AUTOMATYKI



Automatyka nadzoru zdalnego/lokalnego (szafa obiektowa)

Sterowanie i nadzór nad wszystkimi sterownikami w stacji;

Odwzorowanie pracy stacji na komp. przemysłowym stacji;

Monitoring wizyjny stacji prostownikowej;

Zdalny dostęp do sterowania i podglądu parametrów stacji;

Przystosowanie do realizacji automatyki i telemechaniki 

zgodnie z norma IEC 61850;

Automatyka zasilacza trakcyjnego i rezerwowego

Pomiar napięcia próby linii przed załączeniem (UPL);

Samoczynne powtórne załączenie po samoczynnym 

wyłączeniu wyłącznika (SPZ);

Uzależnienia wyłączników w podstacji a także podstacja-

podstacja przy pracy na jeden odcinek sieci trakcyjnej;

Zabezpieczenia: podnapięciowe, nadnapięciowe, 

przeciążeniowe zależne od czasu (I>t), zwarciowe (I>>), 

różniczkujące (di/dt) do zwarć odległych i niskoprądowych;

Pomiary napięcia i prądu stałego;

Pomiar nierównomierności obciążenia zasilaczy 

dwukablowych;

Monitorowanie obecności napięć pomocniczych 

sygnalizacji i sterowania;

Realizacja blokad: po nieudanych próbach linii, 

samoczynnych wyrzutach, zadziałaniu ochrony 

przeciwporażeniowej (EZZ), w zależności od napięcia 

trakcyjnego, braku napięć pomocniczych;

Sterowanie zdalne lub lokalne z sygnalizacją stanów 

awaryjnych i ostrzegawczych;

Rejestracja: parametrów prądu i napięcia ostatnich 

zadziałań, zdarzeń i manipulacji w polu, zliczanie zdarzeń 

wraz ze statystyką;

Sterowanie odłącznikiem obejściowym;

Przystosowanie do realizacji automatyki i telemechaniki 

zgodnie z norma IEC 61850;

Automatyka zespołu prostownikowego

Automatyka pracy zespołu prostownikowego dobowa 

i w zależności od obciążenia;

Zabezpieczenia: przeciążeniowe zależne od czasu (i>t),  

zwarciowe (i>>);

Pomiary prądu i napięcia stałego;

Sterowanie zdalne i lokalne wyłącznikiem zespołu 

i odłącznikami 660V DC z sygnalizacją stanów awaryjnych 

oraz ostrzegawczych;

Rejestracja zdarzeń wraz z licznikami zdarzeń i statystyką;

Sygnalizacja uszkodzenia diod i bezpieczników 

w prostowniku;

Blokady po zadziałaniu zabezpieczeń szczególnie 

przeciwporażeniowych II stopień EZZ;

Przystosowanie do realizacji automatyki i telemechaniki 

zgodnie z norma IEC 61850;

Automatyka samoczynnego załączania rezerwy (SZR)

Samoczynne załączanie rezerwy (SZR) z wyborem dopływu 

wiodącego;

Sterowanie zdalne lub lokalne z sygnalizacją stanów 

awaryjnych i ostrzegawczych;

Rejestracja zdarzeń wraz z licznikami zdarzeń i statystyką;

Monitorowanie stanów poszczególnych pól RSN;

Pomiary napięć i prądów RSN;

Przystosowanie do realizacji automatyki i telemechaniki 

zgodnie z norma IEC 61850;

Automatyka potrzeb własnych

Sterowanie i nadzór nad układem ogrzewania stacji;

Sterowanie i nadzór nad układem wentylacji stacji;

Samoczynne załączanie rezerwy nn;

Współpraca z instalacją alarmową każdego typu;

Współpraca z instalacją pożarową każdego typu;

Kontrola dostępu i identyfikacja wejścia na stację;

Awaryjne wyłączenie stacji prostownikowej;

Pomiary sumarycznego prądu stałego i napięcia stacji 

prostownikowej;

Rejestracja zdarzeń wraz z licznikami zdarzeń i statystyką;

Monitorowanie obecności napięć pomocniczych 

sygnalizacji i sterowania;

Sterowanie zdalne lub lokalne z sygnalizacją stanów 

awaryjnych i ostrzegawczych;

Przystosowanie do realizacji automatyki i telemechaniki 

zgodnie z norma IEC 61850;

Stacja prostownikowa Ćmielowska (Tramwaje Warszawskie). Stacja 
obsługiwana przez System Automatyki Trakcyjnej. Rozdzielnia prądu stałego 
wyposażona w automatykę zabezpieczeniową CZAT. Zdalne sterowanie 
wszystkimi stacjami prostownikowymi Tramwajów Warszawskich odbywa się                
z Centralnej Dyspozytorni Energetycznej CDE zaprojektowanej i zrealizowanej 
przez ELESTER-PKP.

Funkcje sterownika CZAT7
w stacji prostownikowej 
komunikacji miejskiej



Elektroniczne zabezpieczenie ziemnozwarciowe to podstawowe zabezpieczenie kolejowych 

i tramwajowych stacji elektroenergetycznych. Przeznaczone jest do ochrony układów 

zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego z izolowanymi względem ziemi biegunami.                 

EZZ wersja 2 zapewnia wykrywanie, rozpoznanie charakterystyki i wyłączenie zwarć 

doziemnych na poziomie znacznie niższych prądów niż gwarantują to podstawowe 

zabezpieczenia  nadprądowe  w  rozdzielni  DC  stacji. 

Praca urządzenia polega na ciągłym monitorowaniu napięcia pomiędzy biegunem 

odniesienia (-) sieci DC a uziemieniem podstacji/kabiny. W zależności od charakterystyki 

wykrywanych zdarzeń przewidziane są trzy podstawowe scenariusze zadziałania 

elektronicznego zabezpieczenia  ziemnozwarciowego  EZZv2.  

 1. W przypadku wzrostu napięcia pomiędzy biegunem uszynionym a uziemieniem 

 powyżej progu 120 V, uruchamiany zostaje zwiernik pomiędzy biegunami, którego   

 celem jest wyrównanie ich potencjałów.

 2. W przypadku bliskich zwarć doziemnych następuje przekształcenie zwarcia 

 doziemnego w zwarcie międzybiegunowe, które wymusza zadziałanie szybkiego  

 zabezpieczenia nadprądowego.

 3. W scenariuszu przekroczenia wartości monitorowanego prądu zwiernika 

 i niezadziałania zabezpieczenia nadprądowego zasilacza trakcyjnego, EZZv2 dokonuje  

 włączenia podstacji trakcyjnej (zespołów i RPS).

Dodatkowo, na potrzeby rozszerzenia możliwych scenariuszy ochrony, EZZv2 wyposażony 

został w zabezpieczenie nadprądowe zależne. Jest to zabezpieczenie wieloprogowe, którego 

działanie definiują nastawy par: prąd – zwłoka czasowa. Zadziałanie tego zabezpieczenia 

powoduje pobudzenie specjalnego wyjścia przekaźnikowego, pozostającego do 

wykorzystania  w  automatyce  zabezpieczeniowej.

Nowa generacja urządzenia EZZv2 wyposażona została ponadto w układy automatyki 

cyfrowej pozwalającej na rejestrowanie wielkości elektrycznych oraz zdarzeń. Dane te są 

prezentowane na wyświetlaczu urządzenia lub dostępne w formie wyeksportowanych 

plików zapisywanych na zewnętrznym nośniku. Zmiany ustawień oraz nastaw możemy 

dokonywać za poprzez interfejs Ethernet, komunikując się z zaimplementowanym w EZZv2 

serwerem www. Urządzenie włączone jest do zintegrowanego systemu automatyki 

trakcyjnej,  a  jego  odczyty  są  widoczne  w  systemach  nadzoru.

Zaletą nowego EZZ v2-ta jest możliwość dowolnego zasilania urządzenia. Wymaga to dwóch 

napięć: podstawowego i rezerwowego. Wartości napięć zasilających to: 230 V AC lub 220 V 

DC. Napięcia podstawowe/rezerwowe można łączyć w dowolne pary: mogą to być dwa 

napięcia  przemienne,  dwa  stałe  lub  jedno  przemienne  i  jedno  stałe.

Elektroniczne 

zabezpieczenie 

ziemnozwarciowe

Elektroniczne Zabezpieczenie Ziemnozwarciowe EZZv2
Urządzenie produkowane jest w wersji 3300 V, 
dostosowane do potrzeb kolejowych oraz na napięcie  
660 V wykonanie tramwajowe.

wyłączanie zwarć doziemnych                              
w podstacji/kabinie lub kablach zasilaczy 
trakcyjnych poprzez przekształcenie zwarcia 
doziemnego w zwarcie międzybiegunowe, 

wyłączanie podstacji przy przerwaniu kabli 
powrotnych,

ochronę przeciwporażeniową                                       
i przeciwpożarową,

nadzór stanu sieci i kabli powrotnych 
poprzez kontrolę napięć i prądów 
doziemnych,

ograniczenia prądów błądzących dzięki 
kontroli i sygnalizacji doziemienia szyny 
minusowej.

EZZv2 w układach zasilania DC zapewnia:

SYSTEM AUTOMATYKI



SYSTEM ARD-CZAT ZOSTAŁ NAGRODZONY

NAGRODĄ GŁÓWNĄ
W KONKURSIE STOWARZYSZENIA 

INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW 
KOMUNIKACJI RP IM. PROF. 
CZESŁAWA JAWORSKIEGO

 w kategorii INFRASTRUKTURA 
– innowacyjny wyrób 

podczas 13 edycji Międzynarodowych 
Targów Kolejowych TRAKO

Układ automatycznej regulacji dławika kompensacyjnego pozwala na regulację 

mocy biernej pojemnościowej podstacji trakcyjnej oraz na skuteczne uniknięcie 

niekorzystnych opłat związanych z tym zjawiskiem.

Podstacje trakcyjne zasilane liniami kablowymi 110 kV generują duże wartości mocy biernej 

pojemnościowej, wynikającej z prądu ładowania. Niekorzystny bilans tej mocy dodatkowo 

powiększany jest przez linie potrzeb nietrakcyjnych stacji. Przekroczenia wartości mocy 

biernej, pobieranej z sieci dystrybucyjnej, stanowią często źródło dodatkowych, istotnych 

opłat na rzecz operatora elektroenergetycznego. Sposobem na ograniczenie tych 

niekorzystnych zjawisk jest zastosowanie układu kompensacji mocy biernej pojemno-

ściowej  za  pomocą  dławika  będącego  źródłem  mocy  biernej  indukcyjnej.

Układ automatycznej regulacji dławika kompensacyjnego ARD-CZAT składa się z części 

pierwotnej i wtórnej. Do części pierwotnej zaliczamy 10-stopniowy, podobciążeniowy 

przełącznik zaczepów, wyposażony w elektryczny napęd silnikowy, pozwalający na regulację 

mocy dławika. Część wtórną stanowi natomiast szafka automatyki ARD-CZAT, która 

umieszczona  jest  na  hali  podstacji  trakcyjnej. 

Zasada działania automatyki ARD-CZAT polega na stałym monitorowaniu parametrów              

stacji i sterowanie przełącznikiem zaczepów dławika kompensacyjnego (przyłączonego do 

rozdzielni średniego napięcia) w taki sposób, aby zapewniał on maksymalne ograniczenie 

opłat za energię bierną, przy możliwie niskim zużyciu samego przełącznika (minimalnej 

liczbie  przestawień). 

W zależności od możliwości dostępu do parametrów pracy infrastruktury elektro-

energetycznej opracowane zostały dwa algorytmy analizy danych, pozwalające na ocenę 

wartości  mocy  biernej. 

Wariant ze zdalnym pomiarem mocy – zakłada możliwość instalacji przetwornika 

pomiarowego po stronie stacji zasilającej (GPZ, RPZ), co wymaga zgody zakładu 

energetycznego. W takiej sytuacji automatyka ARD-CZAT pozyskuje wielkości kryterialne                

z miejsca przyłączenia (poprzez łącze światłowodowe) i dąży do wyzerowania przepływu 

mocy  biernej  na  styku  operatorów.

Wariant z lokalnym pomiarem mocy – jeżeli umieszczenie przetwornika pomiarowego                  

w stacji obcej nie jest możliwe, to system ARD-CZAT oblicza wymaganą moc dławika na 

podstawie wielkości mierzonych lokalnie (napięć linii zasilających 110 kV, mocy biernych 

LPN), z uwzględnieniem aktualnej topologii podstacji trakcyjnej (stanów położenia  

łączników WN i SN). Uruchomienie automatyki ARD-CZAT w wersji lokalnej musi zostać 

poprzedzone jednorazowym pomiarem rzeczywistej pojemności linii kablowej 110 kV, który 

można wykonać metodami elektrycznymi lub wykorzystując liczniki energii na GPZ 

(niezbędne  krótkotrwałe  załączenie  kabla  na  bieg  jałowy).

Automatyka 

kompensacji mocy 

biernej podstacji 

trakcyjnej 

Szafa automatyki ARD-CZAT

Dławik kompensacyjny

ARD



System KSO2 przeznaczony jest do sterowania napowietrznymi odłącznikami                

kolejowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, wyposażonymi w napędy typu ONS lub NST                      

(lub kompatybilne). Urządzenie umożliwia sterowanie, blokowanie sterowania, 

kontrolowanie i sygnalizowanie położenia dwustanowych napędów, w których określanie 

położenia i wykonanie czynności łączeniowych jest uwarunkowane stanem styków 

przełączników krańcowych napędu. Każdy odłącznik połączony jest z szafką KSO2 oddzielną 

linią kablową trójprzewodową, za pomocą której odbywa się realizacja poleceń „zamknij”                  

i  „otwórz”  oraz  kontrola  stanu  położenia  „zamknięty”  i  „otwarty”.

KSO2 jest samodzielnym systemem, który nie wymaga dodatkowych elementów oraz 

połączenia z sieciami CANBus/RS-485 i/lub Ethernet. Pojedyncze urządzenie obsługuje              

do 24 napędów odłącznikowych i pozwala na sterowanie napędami w sposób zdalny                  

oraz  obsługę  lokalną.

Urządzenie KSO2 umożliwia: 

 sterowanie położeniem odłączników,

 kontrolę położenia napędu na podstawie wartości napięcia i prądów,                              

 z wykrywaniem położenia pośredniego,

 przełączanie trybu pracy zdalnie/lokalnie przy pomocy manetki na froncie szafy,

 blokowanie i odblokowanie sterowania poszczególnych napędów odłączników,

 kontrolę uszkodzeń kabli łączących szafkę KSO2 z napędami,

 kontrolę stanu izolacji kabli i elementów napędów,

 dobór napięcia podstawowego i podwyższonego indywidualnie dla każdego  

 napędu,

 włączenie szafki do systemu zdalnego sterowania bez potrzeby stosowania  

 dodatkowych urządzeń,

 autodiagnostykę działania modułów systemu,

 rejestrację i przeglądanie zdarzeń z cechą czasu lokalnie na HMI z opcją zapisu na  

 nośniku zewnętrznym. 

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

KSO2 wyk. 1.06 - szafa sterowania  

  max. 6 odłącznikami,

KSO2 wyk. 1.12 - szafa sterowania              

  max. 12 odłącznikami,

KSO2 wyk. 1.18 - szafa sterowania                                

  max. 18 odłącznikami,

KSO2 wyk. 1.24 - szafa sterowania                                

  max. 24 odłącznikami.

KSO2 wyk. 2.06 - szafa sterowania                  

  max. 6 odłącznikami,

KSO2 wyk. 2.12 - szafa sterowania                

  max. 12 odłącznikami,

KSO2 wyk. 2.18 - szafa sterowania             

  max. 18 odłącznikami,

KSO2 wyk. 2.24 - szafa sterowania               

  max. 24 odłącznikami.

Oznaczenia urządzeń przeznaczonych

do zabudowy wewnątrz budynku

Oznaczenia urządzeń przeznaczonych

do zabudowy zewnętrznej

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

System kablowego 

sterowania odłącznikami 

sieci trakcyjnej
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>>

>>

>>

>>

>>

>>

Tryby sterowania urządzeniami KSO2:

  lokalnie za pomocą wbudowanego panelu HMI,

  zdalnie poprzez jedna lub dwie wzajemnie rezerwujące się dwuprzewodowe  

 magistrale CANBus/RS-485 zgodnie z protokołem PPM2,

  zdalnie w sieci Ethernet zgodnie z protokołem IEC 61850,

  zdalne przy zastosowaniu innych uzgodnionych protokołów oraz dróg  

 transmisji (np. światłowód, transmisja GSM). 

Rodzaje i warianty wykonania

System kablowego sterowania odłącznikami KSO2 oferowany jest w wariancie do montażu 

wewnątrz pomieszczeń oraz w wariancie do zabudowy zewnętrznej. Każde wykonanie 

zaprojektowane zostało z selektywnym dostępem do poszczególnych części urządzenia. 

KSO2 w wykonaniu wewnętrznym oferowane jest jako metalowa dwudzielna szafka 

przystosowana do montażu ściennego. Operator ma możliwość obsługi dotykowego 

panelu HMI i manetki znajdującej się na froncie szafki. Dopiero po otwarciu pierwszych 

drzwi uzyskuje dostęp do obsługi wyłączników instalacyjnych. Wgląd do sterowników                 

i złącz służących podłączeniu kabli odłączników oraz zasilania szafki możliwy jest po 

otwarciu części ruchomej szafy (połączonej za pomocą zawiasów z częścią stałą 

montowaną  do ściany). 

KSO2 w wykonaniu zewnętrznym przygotowane zostało w postaci dwuskrzydłowej 

szafki z sekcją górną i dolną, z tworzywa termoutwardzalnego, przystosowanej do 

montażu na gruntach zewnętrznych. Operator po otwarciu sekcji górnej może 

obsługiwać panel HMI, manetkę oraz wyłączniki instalacyjne. Dostęp do sterowników                 

i złącz służących podłączeniu kabli odłączników oraz zasilania szafki możliwy jest              

dopiero  po  otwarciu  sekcji  dolnej.

Szafa sterownicza KSO2 wykonanie do zabudowy         
na zewnątrz budynku



Informacje zgromadzone w tym dokumencie stanowią ogólny opis możliwości 
technicznych, które nie zawsze muszą występować w konkretnych przypadkach. 
Oczekiwane parametry należy określić przy składaniu zamówienia. 

>>
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