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1. INFORMACJE WST�PNE. 
 
WP-EC 01-4a jest nowoczesn� alternatyw� dla konwencjonalnych układów 
wska�nika poło�enia przeł�cznika zaczepów.  
WP-EC 01-4a jest urz�dzeniem opartym na mikrokontrolerach przemysłowych 
odpornych na zakłócenia elektromagnetyczne pozwalaj�cych na niezawodn� prac� 
w warunkach obiektów elektroenergetycznych. 
Układ WP-EC posiada bardzo rozbudowane funkcje dodatkowe pozwalaj�ce 
rozszerzy� zakres stosowania urz�dzenia poza funkcj� wska�nika poło�enia. Dzi�ki 
zastosowaniu zawansowanej techniki mikroprocesorowej pozwala mi�dzy innymi na 
zbieranie danych statystycznych o pracy transformatora oraz spełnia dodatkowo 
funkcj� zabezpieczeniowe. Całkowit� nowo�ci� w�ród wska�ników poło�enia 
dost�pnych na rynku s� funkcje umo�liwiaj�ce komunikacj� urz�dzenia ze „�wiatem 
zewn�trznym” (WP-EC potrafi komunikowa� si� z systemami gromadzenia i 
wizualizacji danych.)  
O funkcjonalno�ci urz�dze� mikroprocesorowych decyduje w znacznym stopniu 
jako�� ich oprogramowania dlatego te� WP-EC 01-4a został wyposa�ony w 
mo�liwo�� aktualizacji oprogramowania steruj�cego.  
 

2. ZASTOSOWANIE 

Cyfrowy wska�nik poło�enia podobci��eniowego przeł�cznika zaczepów typu WP-
EC 01-4a przeznaczony jest do współpracy z nap�dami PPZ wyposa�onymi w koder 
BCD. 
WP-EC 01-4a  realizuje odczytuje i dekoduje informacje o poło�eniu PPZ wy�wietla 
j� w postaci cyfrowej, zlicza zadziałania nap�du PPZ, gromadzi dane o pracy 
przeł�cznika zaczepów, realizuje funkcj� zabezpieczenia przed „wybiegiem” nap�du. 
(opis działania zabezpieczenia w osobnym rozdziale instrukcji). WP-EC 01-4a 
przeznaczony jest do monta�u w pomieszczeniach zamkni�tych (nastawnia) nie 
zawieraj�cych pyłów ani gazów �r�cych i wybuchowych. 
 

3. DANE TECHNICZNE 

Tabela 1 

Detekcja poło�enia PPZ Koder BCD  

Licznik przeł�cze� Cyfrowy z zapisem do pami�ci Flash 

Pojemno�� pami�ci (ostatnie przeł�czenia) 5000 zdarze� (128 kB) 

Komunikacja z systemami zewn�trznymi  RS 485 (RSD,  DNP 3) 

Zasilanie 230 V AC lub DC –30% +20% 

Zasilanie kodera BCD +24 V DC (z WP-EC 01-4a) 

Zakres pomiaru napi�cia 0 – 135 V ± 0,5 V 

Zakres temperatur pracy -15 ...50 oC 

Zakres temperatur przechowywania -30 ...55 oC 

Wilgotno�� wzgl�dna Do 80 % 
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4. BUDOWA 

WP-EC 01-4a jest urz�dzeniem mikroprocesorowym opartym o przemysłowe 
mikrokontrolery jednoukładowe.  
 
Rys. 1. Schemat blokowy WP-EC 01-4a 
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Kontroler TMP 96C141 zarz�dza prac� całego układu oraz pozwala na programow� 
modyfikacj� funkcji wska�nika. W układzie zastosowano pami�� typu FLASH 
nieczuł� na zaniki napi�cia zasilania, a jednocze�nie pozwalaj�c� na aktualizacj� 
oprogramowania. 
Wyj�cia do komunikacji z urz�dzeniami zewn�trznymi pracuj� na oddzielnych 
“masach”, s� zabezpieczone przed przepi�ciami do 2,5 kV. 
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5. MONTA� ODBIORNIKA. 
 
Rys. 2. Otwór monta�owy pod WP-EC 01-4a (wymiary obudowy) 

115

145

145

160

6

Urz�dzenie zamkni�te jest w stalowej obudowie typu tablicowego wyposa�onej w 
specjalne �rubowe uchwyty mocuj�ce. 
  
Wszelkie wej�cia i wyj�cia układu wyprowadzone s� na listwie zaciskowej 
 
Rys. 3. Listwa poł�czeniowa WP-EC 01-4a 

 
 
 
 
 

Wymiary otworu 
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Rys. 5. Schemat poł�cze� i komunikacji NADAJNIK-ODBIORNIK 
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Poł�czenia nadajnik odbiornik dokonujemy podł�czaj�c przewody zgodnie z 
oznaczeniem na nadajniku i odbiorniku.  
 
6. FUNKCJE I OBSŁUGA WP-EC 01-4a 
 
Rys. 6. Płyta czołowa WP-EC 01-4a 
 

1 - Wy�wietlacz LED  Wskazanie poło�enia przeł�cznika
2 - Sygnalizacja przkrocznia limitu przł�cze	.
3 - Klawiatura steruj�ca.
4 - Wy�wietlacz tekstowy LCD (licznik przeł�cze	 i funkcje wska
nika)

1
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Do ustawiania parametrów pracy wska�nika słu�y klawiatura umieszczona na płycie 
czołowej odbiornika WP-EC 01-4a (klawisze kursora, klawisz potwierdzenia „enter” i 
wyj�cia „esc”). 
Wszelkie informacje wy�wietlane s� na tekstowym wy�wietlaczu LCD. 
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WP-EC 01-4a posiada nast�puj�ce funkcje. 
 
1. Globalny licznik przeł�cze� „Cg” (wskazuje całkowit� ilo�� przeł�cze� zliczon� 

przez wska�nik oraz dat�, od której rozpocz�te zostało zliczanie) 
2. Kasowalny licznik przeł�cze� „Cr” (wskazuje liczb� przeł�cze� od ostatniego 

przegl�du oraz dat� ostatniego kasowania licznika) 
3. Dat� i czas. 
4. Histori� ostatnich przeł�cze�.(pami�� 5000 ostatnich przeł�cze� z podaniem 

kierunku zmiany, numeru zaczepu oraz dokładnego czasu zdarzenia) 
5. Statystyk� pracy (pokazuje procentowo czas pracy transformatora na 

poszczególnych zaczepach w skali doby - pami�� z ostatnich 10 dni) 
6. Układ WP-EC 01-4a umo�liwia zdalne odczytywanie wszelkich danych 

rejestrowanych przez urz�dzenie oraz współprac� z systemami zbierania danych. 
7. WP-EC 01-4a wyposa�ony jest w zabezpieczenie przed „wybiegiem” nap�du 

PPZ. Pozwala unikn�� skutków nieprawidłowego działania nap�du (sklejenie 
styczników). 

8. Ustawienia (funkcja pozwalaj�ca na nastaw� czasu i daty, kasowanie licznika 
przeł�cze�, ustawienie limitu przeł�cze� po którym wska�nik zał�cza sygnalizacj� 
oraz ustawienie protokołów transmisji i parametrów zabezpieczenia. 

 
OBSŁUGA WP-EC 01-4a 
 
Układ WP-EC 01-4a posiada 3 poziomy uprawnie� dost�pu pozwalaj�cych na 
dokonywanie zmian w ustawieniach urz�dzenia.  
Poziom 1 pozwala jedynie na obserwacj� danych zgromadzonych przez urz�dzenie. 
Poziom 2 uprawnienie operatora pozwala na modyfikacj� parametrów 
zabezpieczenia zmian� czasu i daty, zmian� hasła operatora. 
Poziom 3 uprawnienia dyrektora pozwala na modyfikacj� wszystkich ustawie� 
wska�nika. 
Fabrycznie ustawione s� hasła 
Hasło operatora 1111 
Hasło dyrektora 2222 
 
Aby wprowadzi� hasło nale�y klawiszami steruj�cymi  „góra” „dół” ustawi� na 
wy�wietlaczu funkcj� Ustawienia a nast�pnie wcisn�� klawisz zatwierdzenia (enter). 
Po wej�ciu w funkcj� serwisow� wybieramy „Uprawnienia” 
Kod wprowadzamy korzystaj�c z klawiszy „góra” „dół”. Po ustawieniu hasła 
potwierdzamy kod klawiszem „enter”. Przebieg operacji i komunikaty wy�wietlacza 
przedstawiono na rysunku. 
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Zmiany haseł dokonuje si� w sposób analogiczny wybieraj�c odpowiedni� 
pozycje w menu ustawienia odpowiednio „Ust. Hasło oper.” lub „Ust. Hasło 
dyr.” 
 

Ustawianie czasu i daty. 
Po wprowadzeniu kodu uprawniaj�cego mo�na dokonywa� zmian w ustawieniach 
WP-EC 01-4a. Aby ustawi� aktualn� dat� i czas nale�y klawiszami steruj�cymi  
„góra” „dół” ustawi� na wy�wietlaczu funkcj� Ustawienia a nast�pnie wcisn�� klawisz 
zatwierdzenia (enter). Po wej�ciu w funkcj� serwisow� wybieramy „Ustaw czas” 
Ustawienia zegara i kalendarza zmieniamy korzystaj�c z klawiszy „góra” „dół”. Po 
ustawieniu daty potwierdzamy nowe dane klawiszem „enter”. Przebieg operacji i 
komunikaty wy�wietlacza przedstawiono na rysunku. 
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Liczniki przeł�cze	. 
WP-EC 01-4a wyposa�ony jest w dwa liczniki przeł�cze� globalny „Cg” 
(niekasowalny)             i licznik kasowalny z programowalnym alarmem „Cr” (np. limit 
przeł�cze� do nast�pnego przegl�du PPZ) 
Liczniki wskazuj� równie� dat� rozpocz�cia zliczania aby j� zobaczy� nale�y po 
wy�wietleniu odpowiedniego licznika nacisn�� „enter” Powrót do głównego menu 
klawiszem Esc. 
 

 
Kasowanie licznika „Cr” wykonuje si� w funkcji ustawienia wybieraj�c opcj� zrób 
przegl�d. Na  ekranie pojawi si� pytanie o potwierdzenie wykonania operacji, nale�y 
klawiszami „góra” „dół” ustawi� „TAK”  a nast�pnie potwierdzi� klawiszem „enter”. 
Powrót do głównego menu klawiszem Esc. 
 
 
 

> Zrób przegl�d
   Ustaw alarm

Zatwierdzenie

 
 
 
 
 

Ilo�� przeł�cze�
Cr=5 En

Zatwierdzenie

Od dnia:
    2000:11:23
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Potwierd� wykon.
przegl�du : NIE

Zmiana ustawienia

Zatwierdzenie
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WP-EC 01-4a umo�liwia zaprogramowanie sygnalizacji przekroczenia zadanej liczby 
przeł�cze�. Funkcja ta powi�zana jest z licznikiem „Cr” i po przekroczeniu ustawionej 
liczby przeł�cze� wska�nik uruchamia sygnalizacj�, zapalaj�c pulsacyjnie kropk� na 
wy�wietlaczu LED (rys 5.) Aby ustawi� ilo�� przeł�cze� nale�y z głównego menu 
wybra� opcj� „Ustawienia” a nast�pnie „Ustaw alarm”  (aby dokona� zmiany 
nastawy nale�y posiada� uprawnienia dyrektora).ustawi� now� warto�� 
klawiszami „góra” „dół”  nast�pnie zmian� nastawy potwierdzi� klawiszem „enter”  
 
 
 

Ustawienia

En

Zatwierdzenie

> Ustaw alarm

   Ustaw protokół

Zatwierdzenie

Wprowad� ilo��
przeł�cze�: 05000
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Funkcje statystyczne 
 

WP-EC 01-4a wyposa�ony jest w funkcje statystyczne pozwalaj�ce �ledzi� prac� 
transformatora, a tak�e na podstawie analizy historii zmian zaczepów prac� 
regulatorów napi�cia i wahania napi�cia w sieci.  
Dane statystyczne dost�pne s� w funkcjach „Historia przeł�cze�” oraz „Statystyka 
pracy” 
„Historia przeł�cze�” zawiera informacje o 5000 ostatnich zmianach zaczepów wraz 
z dokładnym czasem ich wyst�pienia. 
„Statystyka pracy” zawiera informacje o najcz��ciej wykorzystanych zaczepach 
transformatora wyra�on� procentowo (procent czasu dla poszczególnych zaczepów 
w cyklu dobowym) z ostatnich dziesi�ciu dni. 
 

 
Aby uzyska� dost�p do danych nale�y ustawi� odpowiedni� funkcj� klawiszami 
„góra”  „dół” a nast�pnie potwierdzi� wybran� funkcj� klawiszem „enter”. 
Przegl�danie danych wykonujemy z wykorzystaniem klawiszy kursora. Powrót do 
głównego menu klawiszem Esc. 
 

Historia
przeł�cze� En

Zatwierdzenie

0. Historia zmian
1.25->22 15.13.5

Przegl�danie góra-dół

Przegl�danie prawo-lewo

Wyj�cie
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Funkcja zabezpieczenia. 
 
WP-EC 01-4a wyposa�ony został w zabezpieczenie pozwalaj�ce zapobiec 
nieuzasadnionym przeł�czeniom PPZ spowodowanym nieprawidłow� prac� nap�du 
przeł�cznika zaczepów. 
Funkcja zabezpieczenia oparta jest na algorytmie wykorzystuj�cym informacj� o 
napi�ciu po stronie wtórnej zabezpieczanego trafo (pomiar napi�cia z przekładnika 
100 V) oraz dane o poło�eniu przeł�cznika zachodz�cych zmianach, ich kierunku i 
przedziale czasu, w którym zmiany te nast�puj�. Zadziałanie zabezpieczenia 
uwarunkowane jest dwoma parametrami: 

• Poziom napi�cia przekracza warto�� progow� definiowan� przez u�ytkownika, 

• Nast�puj� szybkie zmiany poło�enia PPZ. Ilo�� i czas, w którym przeł�czenia te 
maj� nast�pi� nale�y zdefiniowa� zale�nie od typu PPZ. 

Przedział czasu i ilo�� przeł�cze� do zadziałania ustala si� na podstawie warunków 
normalnej pracy PPZ to jest czasu przeł�czania zaczepów i normalnego czasu 
przerwy mi�dzy przeł�czeniami zale�nej od typu i nastaw regulatora napi�cia. 
Fabryczne nastawy tych parametrów to: 

• 120 V napi�cie górne, 

• 95 V napi�cie dolne 

• 20 s czas na wykonanie przeł�cze� 

• 2 ilo�� przeł�cze� któr� musi wykona� nap�d. 
Zabezpieczenie mo�e działa� jako nad i pod – napi�ciowe. 
Jednoczesne spełnienie obu powy�szych warunków jasno sugeruje wyst�pienie 
sytuacji awaryjnej i powoduje zadziałanie zabezpieczenia. 
Zadziałanie zabezpieczenia jest sygnalizowane przez rytmiczne pulsowanie 
wy�wietlacza LED (du�e cyfry wskazuj�ce aktualne poło�enie PPZ).  
Skasowanie zabezpieczenia nast�puje po naci�ni�ciu klawisza „enter”. 
Aby dokona� zmian w parametrach zabezpieczenia konieczne s� uprawnienia 
operatora. 
Aby zdefiniowa� parametry zabezpieczenia nale�y wej�� w menu „Ustawienia” 
odnale�� odpowiedni parametr naciskaj�c klawisze „góra” „dół” nast�pnie naciskaj�c 
„enter” wej�� w tryb edycji parametrów. Zmiany nastawy parametrów dokonujemy 
korzystaj�c z klawiszy „góra” „dół”. Zmian� ustawie� napi�cia progowego górnego 
pokazuje rysunek. 
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Ustawienia

En

Zatwierdzenie

> Poziom nap. góra
   Poziom nap. dół

Zatwierdzenie

Poziom nap. wył
góra  120  [ V ]

Zmiana ustawienia

Zatwierdzenie

 
Post�puj�c analogicznie mo�emy zmienia� wszystkie parametry zabezpieczenia. 
W menu „Ustawienia s� to kolejno. 
 

• „Poziom nap. góra” – napi�cie progowe zadziałania górne (100 – 130 V) 

• „Poziom nap. dół” – napi�cie progowe zadziałania dolne (80 – 100 V) 

• „Opó
nienie wył.” – zwłoka czasowa w zadziałaniu (od 0,4 s do 10 s).             
Fabryczna nastawa 2,2 s 

• „Tryb wyj�cia wył.” – parametr decyduj�cy o sposobie pracy przeka�nika 
zabezpieczenia mo�liwe dwa nastawienia „impuls” lub „stan”.  
W trybie pracy „impuls” przeka�nik zamyka si� tylko na krótki czas (1 s). 
W trybie pracy „stan” przeka�nik pozostaje zamkni�ty do momentu skasowania 
zabezpieczenia. Fabryczna nastawa „stan”. 

• „Ilo�� przeł�cze	” liczba przeł�cze� które musi wykona� nap�d w danym 
kierunku w okre�lonym przedziale czasu aby pobudzi� zabezpieczenie. 
Fabryczna nastawa 2 przeł. 

• „Czas przeł�cze	” przedział czasu w który musz� nast�pi� przeł�czenia aby 
pobudzi� zabezpieczenie. Fabryczna nastawa 20s. 

• „Zbz. nadnap. T/N” Funkcja zał�czaj�ca lub wył�czaj�ca zabezpieczenie. 
• „Zbz. podnap. T/N” Funkcja zał�czaj�ca lub wył�czaj�ca zabezpieczenie. 
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UWAGA! 
 Wska
nik WP-EC 01-4a nie posiada obwodów wykonawczych 
mog�cych bezpo�rednio odcina� zasilanie nap�du PPZ a jedynie 
przeka
nik  sterowany programowo pozwalaj�cy wysterowa� układ 
wykonawczy. 
Parametry przeka
nika : 
250 V AC – 8 A max. 

 
 
Ustawienia parametrów transmisji. 
 
Ustawienia transmisji z systemami nadrz�dnymi. 
Aby przygotowa� urz�dzenie do współpracy z systemami zewn�trznymi przez 
RS 485 nale�y w opcji ustawienia odszuka� nast�puj�ce parametry. 
 
� Ustawienie numeru logicznego urz�dzenia. 

Parametr ten jest standardowo ustawiany na 1.  
Nale�y go ustawi� w zale�no�ci od ilo�ci wska�ników pracuj�cych w systemie i 
ł�czonych równocze�nie z jednym portem RS komputera zgodnie z ustawieniem 
numeru wska�nika w programie. 

 
 
� Ustawienie szybko�ci transmisji 

Parametr ten standardowo w programie jak i w ustawieniach wska�nika 
ustawiany jest na 38400 kb/s 
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7. MO�LIWO�CI PROGRAMU WP-EC 
 
W raz ze wska�nikiem zamówi� mo�na program dla komputerów PC pracuj�cy w 
�rodowisku MS Windows 9X. Program ten pozwala na zdalne �ledzenie funkcji 
wska�nika lub grupy wska�ników (max 20 urz�dze�) poł�czonych poprzez RS 485 
 
Z poziomu programu mo�emy uzyska� wszelkie dane zbierane przez wska�niki oraz 
dokonywa� zmian w ustawieniach wska�nika tak indywidualnie dla ka�dego 
urz�dzenia jak i dla całej grupy jednocze�nie.  
 

 
 
Okno główne programu WP-EC 
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Statystyka pracy transformatora 
 
Dane o pracy transformatora wizualizowane s� w postaci wykresów. 
Rysunek powy�ej pokazuje wykres słupkowy obrazuj�cy na jakich zaczepach 
transformator pracuje najcz��ciej. Bufor pami�ci wska�nika pozwala na 
zapami�tanie danych z ostatnich 10 dni.  
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Historia ostatnich przeł�cze	. 
 
Bufor ostatnich 5000 przeł�cze� wykonanych przez PPZ jest przedstawiany w formie 
wykresu z podaniem numeru zaczepu i dokładnego czasu przeł�czenia. 
Wraz z oprogramowaniem zamówi� mo�na akcesoria konieczne do poł�czenia    
WP-EC z komputerem PC 
� Adapter RS 485 / RS 232 
� Kabel RS 232 
 
8. REKLAMACJE 
 
Urz�dzenie obj�te jest 24 miesi�czn� gwarancj�.  
Oprogramowanie obj�te jest 3 letnim okresem darmowej aktualizacji. 
 
Wszelkich dodatkowych informacji na temat u�ytkowania układu WP-EC 01-4a 
udziela personel firmy ENERGO-COMPLEX. 

 
Uwagi i sugestie dotycz�ce WP-EC 01-4a prosimy kierowa�: 
 
ENERGO-COMPLEX 
Ul. Lotników 9 
41-949 Piekary �l�skie 
Tel:  (32) 241 16 12 
Tel kom: 601 260 808 
e-mail: energo-complex@energo-complex.pl 
 



 

 

 


