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Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w układach SZR typu MAX-...SX 

 

1. Pierwsze uruchomienie 

Uruchamiając po raz pierwszy moduł automatyki SZR typu MAX-…SX wyświetli się 

następujący ekran początkowy: 

 

 
Rys. 1.1. Ekran początkowy 

 

W nagłówku widać typ SZRa (MAX 1SX), a na dole nazwę diagramu (3A0). Jeśli 

nazwa jest poprawna należy zatwierdzić diagram przyciskając odpowiedni przycisk. 

W przypadku kiedy diagram nie jest prawidłowy można go zmienić ustawiając 

odpowiednie zwory, co jest szczegółowo opisane w dokumentacji techniczno-

ruchowej. 

 

Po operacji zatwierdzenia wyświetli się ekran podstawowy - wizualizacja diagramu. 
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Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w układach SZR typu MAX-...SX 

 

2. Ekran podstawowy – widok diagramu 

Gałęzie zaznaczone na czerwono oznaczają miejsca, które znajdują się pod 

napięciem. Gałęzie oznaczone na czarno nie są zasilone. 

 

 
Rys. 2.1. Widok przykładowego diagramu 

 

Na przykładowym diagramie (rys  2.1.) widać, że jest napięcie na transformatorze T1, 

wyłącznik Q1 jest zamknięty i wyłącznik Q3 także jest zamknięty. Na transformatorze 

T2 nie ma napięcia, a wyłącznik Q2 jest otwarty.  

 

 
Rys 2.2. Widok przykładowego diagramu 

 

Na kolejnym diagramie (rys 2.2.) napięcie jest tylko na transformatorze T1, wyłączniki 

Q1, Q2 i Q3 są otwarte. 

  

Widok diagramu pojawia się na ekranie zawsze po 5 min bezczynności.  

W lewym dolnym rogu ekranu umieszczony jest zegar pokazujący aktualną datę                  

i czas. 
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Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w układach SZR typu MAX-...SX 

 

3. Menu 

Aby przejść do menu będąc w widoku diagramu należy przycisnąć przycisk ‘MENU’ 

znajdujący się w prawym dolnym rogu. Pojawi się następujący widok:  

 

 
Rys. 3.1. Widok Menu 

 

Aby wrócić do widoku diagramu należy użyć przycisku ‘DIAGRAM’.  

- Historia 

Panel XV100 rejestruje w pamięci zdarzenia. Bufor pozwala zapisać do 1000 zdarzeń. 

Rejestrowane są: 

 

Utrata zasilania panelu, Zresetowanie P-POŻ, 

Powrót zasilania panelu, Awaria agregatu, 

Utrata komunikacji, Nawiązanie komunikacji z EC4E, 

Zmiana daty / godziny, Utrata komunikacji z EC4E. 
Wciśnięcie przycisku P-POŻ,  

Kasowanie przycisku P-POŻ,  

Ustawienie trybu AUTO,  

Ustawienie trybu MANUAL,  

Zamkniecie wyłącznika ,  

Otwarcie wyłącznika ,  

Wyzwolenie wyłącznika ,  

Zanik napięcia na transformatorze ,  

Powrót napięcia na transformatorze ,  

Zezwolenie na auto-powrót,  

Brak zezwolenia na auto-powrót,  

Wystawiono start agregatu,  

Gotowość agregatu,  

Koniec pracy agregatu,  

Awaria wyłącznika ,  

Zresetowanie wyłącznika ,  
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Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w układach SZR typu MAX-...SX 

 

W oknie historii po prawej stronie jest pasek, za pomocą którego można przewijać 

listę wydarzeń. Można to robić: 

 - naciskając strzałkę (wolne przewijanie) 

 - przytrzymując strzałkę (szybkie przewijanie) 

 - przewijając paskiem umieszczonym pomiędzy strzałkami (przewijanie 

swobodne) 

 

 
Rys. 3.2. Widok historii 

 

Najistotniejsze zdarzenia wyświetlane są w kolorze czerwonym. 

Aby zapisać wszystkie wydarzenia na karcie pamięci SD, należy ją umieścić w 

odpowiednim miejscu w panelu, po czym nacisnąć przycisk ‘Zapis na kartę’. 

 

Aby powrócić do menu należy użyć przycisku ‘MENU’. 

 

- Ustawienia 

Ten przycisk umożliwia przejście do rozszerzonej części menu.  

 

 
Rys. 3.3. Ustawienia 
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Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w układach SZR typu MAX-...SX 

 

- Ustawienia / Nastawa czasów 

W tym podmenu można ustawić czasy:  

 - reakcji na zanik napięcia z sieci (w sekundach, min 0.5, max 30) 

 - reakcji na powrót napięcia z sieci (w sekundach, min 0.5, max 30) 

 - wybiegu agregatu (w minutach min 1, max 90) – tylko dla wersji z agregatem 

 

Aby nastawić dany czas, należy przycisnąć przycisk znajdujący się po prawej stronie 

od opisu i używając klawiatury wprowadzić zadaną wartość, jednocześnie pamiętając 

o tym aby mieściła się w przedziale.  

 

Po wprowadzeniu wartości można zatwierdzić przyciskiem ‘OK’, lub wyjść nie 

zachowując zmian przy pomocy ‘ANULUJ’.  

 

 
Rys. 3.4. Nastawa czasów 
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Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w układach SZR typu MAX-...SX 

 

- Ustawienia / Edycja etykiet 

To podmenu umożliwia wprowadzenie własnych opisów na diagramie składających 

się z maksymalnie 4 znaków. Aby to zrobić należy przycisnąć szary przycisk obok 

edytowanego symbolu i używając klawiatury wprowadzić odpowiednią etykietę. Na 

szaro, mniejszym drukiem wypisane są oryginalne nazwy. Przyciśnięcie ‘OK’ 

zatwierdza zmiany, a ‘ANULUJ’ pozwala wyjść do menu bez zapisania wszelkich 

wprowadzonych zmian.  

 

 
Rys. 3.5. Edycja etykiet 

- Ustawienia / Zmiana daty / czasu 

Aby zmienić dzień / miesiąc / rok / godzinę / minutę / sekundę należy użyć 

odpowiedniego przycisku, strzałkami ustawić liczbę i zatwierdzić ‘RET’. Przycisk 

‘ESC’ służy do anulowania operacji wprowadzania nowej wartości.  

Zmiana jest automatycznie zapisywana. Aby wyjść do menu wyższego poziomu 

należy użyć przycisku ‘POWRÓT’.  

 

 
Rys. 3.6. Zmiana daty/czasu 
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Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w układach SZR typu MAX-...SX 

 

- Ustawienia / Ustawienia fabryczne 

Ta opcja służy do przywrócenia oryginalnych ustawień nastaw czasów i widocznych 

etykiet na diagramie. Są to rzeczy zmieniane w ‘Edycji etykiet’ i ‘Nastawach czasów’. 

Nie jest kasowana historia zdarzeń. 

Przycisk ‘OK’ przywraca oryginalne ustawienia, przycisk ‘ANULUJ’ pozwala powrócić 

do menu wyższego poziomu bez jakichkolwiek zmian. 

  

 
Rys. 3.7. Ustawienia fabryczne 

 

- Ustawienia / Język 

W celu zmiany języka należy przejść do tego podmenu. Wyboru języka dokonuje się 

poprzez zaznaczenie wybranej flagi. 

Użycie ‘OK’ sprawi, że język z zaznaczonej flagi będzie używany w całym programie.  

‘ANULUJ’ umożliwia przejście do podmenu wyższego poziomu bez zachowywania 

zmian.  

 

 
Rys. 3.8.Zmiana języka 

 

Dostępne wersje językowe: polski, angielski, rosyjski. 
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Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w układach SZR typu MAX-...SX 

 

- Ustawienia / Komunikacja 

Moduł automatyki typu MAX-…SX można podłączyć do systemu centralnego 

zarządzania budynkiem (BMS) używając sieci Modbus RTU, lub Modbus TCP.  

 

 
Rys. 3.9. Komunikacja 

 

SZR typu MAX-…SX w sieci Modbus obsługuje tylko kod funkcji nr 3 (odczyt n 

rejestrów). Poniżej zestawiono dane jakie mogą być odczytane z modułu. 

 

Nr bajtu Nr bitu Funkcja 
0 tryb auto / manual 0 
5 sygnał „start agregatu” 
0 stan wyłącznika Q1 
1 trip Q1 (jeśli TRUE – wyzwolenie, jeśli FALSE – brak wyzwolenia)

 
1 
 4 stan zasilania T1 

0 stan wyłącznika Q2 
1 trip Q2 (jeśli TRUE – wyzwolenie, jeśli FALSE – brak wyzwolenia)

 
2 
 4 stan zasilania T2 

0 stan wyłącznika Q3 
1 trip Q3 (jeśli TRUE – wyzwolenie, jeśli FALSE – brak wyzwolenia)

 
3 
 4 stan zasilania T3 

0 stan wyłącznika Q4 4 
 1 trip Q4 (jeśli TRUE – wyzwolenie, jeśli FALSE – brak wyzwolenia)

0 stan wyłącznika Q5 5 
 1 trip Q5 (jeśli TRUE – wyzwolenie, jeśli FALSE – brak wyzwolenia)
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Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w układach SZR typu MAX-...SX 

 

Modbus RTU 

Aby aktywować ten sposób komunikacji należy najpierw ustawić parametry 

(prędkość transmisji - liczba bitów na sekundę, ID - adres, ilość bitów stopu, 

parzystość, ilość bitów danych), następnie użyć przycisku ‘Aktywacja’, po czym 

wyjść przy pomocy ‘OK’. Jeżeli komunikacja nie zostanie nawiązana bezpośrednio po 

zmianach wymagany może być restart panelu XV100 i/lub mastera sieci. 

‘ANULUJ’ umożliwia wyjście do podmenu wyższego poziomu bez zachowywania 

jakichkolwiek zmian.  

 

 
Rys. 3.10. Modbus RTU 

 

Modbus TCP 

Aby aktywować ten sposób komunikacji należy najpierw ustawić adres IP, po czym 

zrestartować panel XV100. Po ponownym uruchomieniu MAX-…SX należy jeszcze 

raz wejść do menu ‘Modbus TCP’, ustawić ID i Port, aktywować komunikację 

przyciskiem ‘Aktywacja’, po czym wyjść przy pomocy ‘OK’. 

‘ANULUJ’ umożliwia opuszczenie tego podmenu bez zachowywania jakichkolwiek 

zmian.  
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Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w układach SZR typu MAX-...SX 

 

 
Rys. 3.11. Modbus TCP 

- Info 

Tutaj znajdują się informacje mówiące o tym ile razy dany wyłącznik był zamknięty, 

otwarty i wyzwolony. Poniżej wyświetlana jest nazwa diagramu, wersja programu i 

data pierwszego uruchomienia urządzenia MAX-…SX.  

 

 
Rys. 3.12. Info 
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Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w układach SZR typu MAX-...SX 

 

4. Awarie 

W razie wystąpienia awarii na ekranie diagramu pojawia się migający czerwony 

prostokąt z komunikatem jaka awaria wystąpiła (w razie wystąpienia kilku – 

pokazywana jest ostatnia awaria). Dodatkowo zamieszczone są pomocne instrukcje.  

Możliwe jest także przejście do MENU -> HISTORIA i sprawdzenie co się wydarzyło. 
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Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w układach SZR typu MAX-...SX 

 

5. Moduł rozszerzeń EC4E 
Od wersji oprogramowania 1.0.10 dodano możliwość podłączania modułu rozszerzeń 
EC4E. Moduł komunikuje się na tej samej magistrali co panel XV100 z układem 
automatyki MAX. Aby komunikacja była możliwa należy ustawić na module adres 32 
(switch’e z tyłu obudowy, pod klipsem zapinającym na szynę DIN. Należy ustawić 
switch nr 3 na ON - pozycja do góry, pozostałe switch’e ustawić na OFF – pozycja 
w dół). Przy  module EC4E nie należy montować rezystora terminującego. Rezystor 
terminujący znajduje się we wtyczce  DB-9 dostarczanej razem z panelem XV100. 
 
Status komunikacji z modułem rozszerzeń można podejrzeć na masce „INFO” (Rys. 
3.12). W lewym górnym rogu wyświetlana jest informacja: „EC4E status:”.   
 
Podstawowe wartości „EC4E Status”: 
 

Wartość Znaczenie 
3 sterownik główny oczekuje na pojawienie się modułu EC4E – 

komunikacja nie została nawiązana 
5 sterownik główny komunikuje się z modułem EC4E – komunikacja OK 

99 utrata komunikacji pomiędzy sterownikiem głównym a modułem EC4E
 
 

 
 
Dostępne informacje na wyjściu EC4E: 
 

Wyjście Funkcja 
Q1 stan awarii SZR (zestyk zwarty – awaria aktywna) 
Q2 stan ochrony P.POŻ.  - wyłączniki wyzwolone od wciśnięcia P.POŻ. 

(zestyk zwarty – aktywne) 
Q3 stan napięcia agregatu (zestyk zwarty - napięcie obecne ) – 

aktywowane tylko w przypadku wersji diagramu z agregatem 
Q4 stan poprawnej pracy SZR dla potrzeb nadrzędnego systemu BMS 

(zestyk zwarty – SZR pracuje poprawnie) 
 
Sposób podłączenia zasilania do modułu EC4E oraz opis sygnałów na magistrali 
można odnaleźć w dokumentacji techniczno-ruchowej układu SZR.
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Rys. 5.1. Przełączniki do ustawiania adresu modułu EC4E oraz do załączania terminacji 
 

 
Rys. 5.2. Podstawowe elementy aparatu EC4E (1 – podłączenie zasialnia, 2 – wejścia 
cyfrowe, 3 – podłączenie magistrali CANopen, 4 – stan komunikacji CANopen, 5 – stan 
zasilania, 6 – easyLink do podłączenia dodatkowych modułów, 7 – etykieta urządzenia, 8 – 
wyjścia przekaźnikowe) 
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