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Návod k obsluze elektronického záznamového zařízení EZZ 01
příloha k TP SaZ 03/01

Elektronické záznamové zařízení EZZ 01 je záznamové (registrační) zařízení, které je schopno
zaznamenávat až 8 dvouhodnotových signálů ze sledovaného reléového systému. Záznam je uchováván na
výměnném paměťovém médiu typu COMPACT FLASH karta (CF karta). Po přehrání dat z karty do počítače
typu PC je možné data dále zpracovávat, prohlížet a archivovat.
Technické parametry:
- Zařízení EZZ 01 má vnitřní krystalem řízené a pomocí PC nastavitelné hodiny
- Paměťové médium COMPACT FLASH karta se vyrábí v kapacitách 8 MB až 256 MB
- Obsah dat v paměťovém médiu lze vyčíst pomocí čtečky připojené k PC pomocí USB portu
- Při zaplnění CF karty se automaticky mažou nejstarší zaznamenaná data
- Obvod reálného času zařízení EZZ 01 je zálohován interním zdrojem tvořeným Li baterií
- Data v binárních souborech na CF kartě obsahují časové údaje: měsíc, den, hodina, minuta, vteřina
- Minimální doba zaregistrované změny úrovně vstupu: větší než 0,1 s
- Rozsah napájecího napětí: 18 až 36 V DC
- Povolený rozsah vstupních napětí: 0 až 36 V DC
- Maximální proud z napájecího zdroje: 200 mA
- Indikace korektní funkce LED: 0,5 s (+,- 20 %) - zelená ( 1:1 )
- Indikace chyby: 0,5 s (+,- 20 %) - červená ( 1:1 )
- Rozsah vstupního napětí logického vstupu „H“: 15 až 36 V DC
- Rozsah vstupního napětí logického vstupu „L“: 0 až 5 V DC
- Vstupní proud (úroveň „H“): do 30 mA
- Vstupní proud (úroveň „L“): do 0,1 mA
- Elektrická pevnost (sinusové napětí, 50 Hz/1 min.) vstupů a výstupů proti kostře dle ČSN 34 5611 (zk.
č.112): 500 V/ 1 min
- Izolační odpory vstupů a výstupů proti kostře dle ČSN 34 5611(zk. č. 111): větší než 2 MOhm
- Velikost výstupního napětí pro kontrolu korektní činnosti systému: 17 až 24 V DC (Rz = 2 kOhm)
- Rozsah pracovních teplot: - 25 °C až + 55 °C
- Ochrana krytem: IP53 podle EN 60 529
- Vnitřní část zařízení je umístěna v celokovovém pouzdře
- Záloha napájení RTC: min. 3 roky
- Hmotnost: cca 400 g
- Životnost zařízení: 20 let
- Zařízení se neudržuje, s výjimkou interní Li baterie. Interní Li baterie u EZZ 01, které je pod trvalým
napájením (t.j. v provozu), musí být měněna jednou za 3 roky.
- Předpokládaná střední doba mezi poruchami: 5 let
Pracovní prostředí:
Určeno pro provoz ve vnitřních prostorech (reléové místnosti, reléové domky, reléové skříně) - prostředí
dle ČSN 2000-3 obyčejné s podmínkami:
- Teplota okolí AA7 (-25°C až + 55°C),
- atmosférické podmínky v okolí AB7 (-25°C až + 55°C při relativní vlhkosti 10 až 100%),
- nadmořská výška AC1 (menší než 2000 m),
- výskyt vody AD1 (zanedbatelný),
- výskyt cizích pevných těles AE1 (zanedbatelný),
- výskyt korozívních nebo znečišťujících látek: AF1 (zanedbatelný)
- mechanické namáhání: AG1 (mírný ráz),
- vibrace: AH2 (střední vibrace),
- výskyt rostlinstva nebo plísní: AK1 (bez nebezpečí),
- výskyt živočichů: AL1 (bez nebezpečí)
- elektromagnetická působení: AM1 (zanedbatelné)
- sluneční záření: AN1 (nízká, ochrana proti přímému slunečnímu záření.)
- seismické účinky: AP1 (zanedbatelné)
- bouřková činnost: AQ1 (zanedbatelné)
- pohyb vzduchu: AR1 (pomalý)
- vítr: AS1 (malý)
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Všeobecný popis prostředí pro použití EZZ01:
Vnitřní prostory chráněné před atmosférickými vlivy, bez regulace teploty a vlhkosti, které mohou mít
otvory do venkovního prostředí. Splňuje podmínky tabulky 1 v ČSN 34 2600 pro pracovní prostředí uvnitř
reléových domků, venkovních kovových reléových skříní s ochranou proti slunečnímu záření (prostředí složité,
aktivní, studené, horké, s otřesy).
Vlastnosti elektronického záznamového zařízení EZZ 01:
- Konstrukce EZZ 01 je odolná vůči mechanickým rázům
- EZZ 01 je jednoduché zařízení s velkou mírou účinnosti (až 8 současných záznamů stavů s podrobným
časovým údajem vzniku souboru (měsíc, den, hodina, minuta, vteřina)) s dostatečnou kapacitou pro záznamy
stavů
- EZZ 01 má minimální nároky na umístění u kontrolovaného reléového zařízení.
- Spolupráce se stávajícími reléovými zařízeními a s jejich provozovanými stejnosměrnými napájecími zdroji
k identifikaci určených stavů je bez dalších úprav
- Předpokládaná hloubka záznamů: až 100 dní po jedné vteřině
- Připojení EZZ01 ke sledovanému reléovému zařízení je provedeno pomocí zásuvného WAGO konektoru.
- Napájecí napětí je 24 V DC (reléová baterie 18 - 36 V DC). Přívodní vedení tohoto napětí k EZZ 01 musí být
jištěno pojistkou 0,5 A zařazenou v plus pólu napájecího napětí.
- Připojení zařízení EZZ01 ke sledované reléové ústředně mohou provádět pouze pracovníci s příslušnou
elektrotechnickou kvalifikací, tj. Pracovníci pro samostatnou činnost § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb. (pracovníci
znalí s vyšší kvalifikací) a pracovníci s příslušnou odborností dle Přílohy č. 4 vyhl. č. 100/1995 Sb. pro
provoz UTZ a jejich konkretizace.
Připojení EZZ 01 ke sledovanému reléovému zařízení
EZZ 01 do sytému reléové ústředny je připojen pomocí 16-ti pinového WAGO konektoru, který je možno
dle potřeby plombovat. Připojení EZZ 01 je provedeno takto:
- na pin č. 1 připojit mínus pól baterie
- na pin č. 2 připojit plus pól baterie
- pin č.3, č.4 a č.7 je třeba z venku propojit pro zachování správné funkce EZZ 01. V prostředí zvláště
zarušeném je možno tento spoj připojit na rozvod PE.
- mezi piny č.5 a č.6 je vyveden kvazibezpečnostní výstup, který je schopný napájet relé nebo kontrolní LED.
Přitažením relé nebo rozsvícením kontrolní LED je možné na dálku indikovat korektní činnost záznamového
zařízení.
- na pin č. 16 je třeba připojit mínus pól baterie.
- na piny č. 8 až 15 se připojují vzestupně 1. až. 8. vstup sledovaného reléového zařízení (spínací nebo
rozpínací kontakt sledovaného relé, na který je připojen plus pól baterie). Připojení vstupů je volitelné
uživatelem a závisí na momentální potřebě vytvoření činnosti obrazu sledovaného reléového zařízení.
Zařízení EZZ 01 má svou vlastní vnitřní diagnostiku. Pokud diagnostika zjistí nekorektní činnost EZZ 01
jako celku, na výstupních svorkách (pinech 5 a 6 připojovacího WAGO konektoru) se ztratí napětí 24 V DC. Na
tyto svorky (č.5 a 6) je možno připojit relé, které může svými kontakty na dálku sepnout případně rozepnout
obvod systému, který informuje o korektní funkci EZZ01.
Zapojení záznamového zařízení EZZ 01 viz. Blokové schéma prvků EZZ 01
Chování EZZ 01 po zapnutí:
Po připnutí napájecího napětí se kontrolní LED rozbliká krátkodobě rychle zeleně po dobu cca 1 sec, poté
následuje restart programu procesoru EZZ 01 a test, zdali je zasunuta paměťová CF karta (LED problikne žlutě).
Pokud není karta zasunutá, LED bliká červeně (výrazně pomaleji než při kontrole startu) a program čeká na
zasunutí CF karty. Po zasunutí CF karty dojde opěk k restartu vnitřního programu a spouští se vlastní program,
který začne periodicky ukládat vstupní data na CF kartu podle zadaného intervalu. Velikost intervalu je zadána z
počítače při konfiguraci EZZ 01. Kontrolní LED signalizuje blikáním LED zeleně v časových intervalech
frekvence zápisu dat na CF kartu.
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Ukládání dat na CF kartu
Každé uložení vstupních dat je provázeno cca 500 ms trvajícím bliknutím zelené LED. Data jsou ukládaná
na CF kartu do binárních souborů. V názvu každého souboru je zakódován časový údaj vzniku tohoto souboru:
měsíc, den, hodina, minuta, vteřina.
-

Systém EZZ 01 vytváří nové soubory :
po restartu programu (nastavení reálného času z počítače)
o půlnoci každého dne
po připojení EZZ 01 k napájecímu napětí
Restart programu nastává v těchto případech:
při zapnutí vnějšího napájecího napětí
při zasunutí/vyjmutí CF karty

Program EZZ 01 - File Reader
Program EZZ 01 – File reader slouží k zobrazení dat. Uvedený program je určen pro operační systémy
Windows 95/98/2000/ME/XP, nevyžaduje žádnou instalaci, postačí jej pouze překopírovat na pevný disk PC a
spustit. Ovládání programu je jednoduché: volbou Soubor/Otevřít z menu otevřeme soubor vytvořený
zařízením EZZ 01 a data souboru se zobrazí na monitoru PC. Podrobné informace o ovládání programu jsou
v dokumentu Pokyny pro obsluhu programu, který je též součástí dodávky.
Program EZZ 01 - File Reader slouží rovněž k nastavení reálného času EZZ 01. Před vlastním nastavením
je nutno zkontrolovat čas a datum na PC, na kterém je program EZZ 01 - File Reader spouštěn; do EZZ 01 se
totiž nastavuje čas, převzatý z tohoto PC. Pro nastavení času musí být EZZ 01 z blízkosti počítače, ze kterého je
reálný čas nastavován. K počítači je připojen infračervený komunikátor k portu COM1 nebo COM2 (RS 232).
Převodník je napájen z portu COM, je-li port dostatečně napěťově dimenzován. Pro případ, že port
komunikačního počítače není schopen převodník napájet je možno dodat vnější napájecí jednotku, která zajistí
správnou komunikaci. Po připojení převodníku je nutné z programu EZZ 01- File Reader zvolit z menu položku
Nastavení portu, kde se nastaví port, ke kterému je převodník připojen (ostatní položky nastavení portu
neměnit!). Nastavení času se provede stiskem velkého tlačítka s nápisem Nastavení reálného času v EZZ 01
pomocí infravazby.
Skladování
Elektronické záznamové zařízení EZZ 01 se skladuje v prostředí obyčejném.
Záruční doba
Není-li uvedeno jinak, výrobce poskytuje odběrateli elektronického záznamového zařízení EZZ 01 záruku
min. 24 měsíců ode dne uvedení do provozu. Pokud dojde k poruše EZZ 01 nedodržením pracovních
a technických podmínek uvedených v Návodu pro obsluhu, nebo neodborným zásahem, nárok na záruku zaniká.
Opravy
Záruční opravy zajišťuje výrobce První SaZ Plzeň a.s. bezplatně výměnou výrobku.
Pozáruční opravy zajišťuje výrobce První SaZ Plzeň a.s. za úhradu na svém pracovišti.

Na výrobek EZZ 01 je vydáno Prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb.
Na výrobek EZZ 01 je vydáno Prohlášení o shodě s technickými podmínkami SaZ 3/01.

Přílohy: Blokové schéma prvků EZZ 01
Pohled na EZZ 01
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Pohled na EZZ 01
(Elektronické záznamové zařízení)

Čelní pohled - Na čele zařízení EZZ01 jsou patrné tři diody. První dioda z leva je signalizační
a signalizuje dle stavu EZZ01 korektní stav (bliká zeleně v rytmu zápisu na CF
kartu), poruchový stav nebo vyjmutou CF kartu (bliká velice rychle červeně) a
nakonec signalizuje restart procesoru EZZ01 (krátké, asi 2s trvající probliknutí
LED diody žlutě). Druhá dioda je komunikační a přijímá od infračerveného komunikátoru reálný čas, je-li vyslán ze sériového(COM) portu počítače. Třetí
dioda je vysílací a vysílá potvrzení přijetí a uložení reálného času do EZZ01.
Zadní pohled - Zadní stěna je určena pro připojení EZZ01 do stojanu relé a dále je zde otvor
pro vyjmutí a zasunutí CF karty na které jsou zapsány data. Připojení EZZ01 je
provedeno přes konektor, který se zasune do patice v zadní stěně EZZ01.
Konektor je takového tvaru, že nemůže dojít k jeho otočení a následně k nekorektní funkci EZZ01.
Bezdrátový komunikátor - Bezdrátový komunikátor se připojí pomocí sériového kabelu
(RS232) na COM port osobního počítače určeného ke spolupráci s EZZ01.
CF karta -

Compact Flash Card (CF karta) je výměnným mediem pro zápis snímaných dat
zařízením EZZ01.

Konektor pro připojení EZZ01 do stojanu relé -16-ti pinový robusní wago konektor slouží pro
připojení EZZ01 do stojanu relé.

