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Synchronizator jest specjalizowanym urządzeniem przeznaczonym do 
sterowania i kontroli procesu łączenia dwóch linii energetycznych. Jego 
zadaniem jest zabezpieczenie wyłącznika przed przepływem niedopuszcza-
lnego prądu w chwili łączenia. 

Praktycznie można wyróżnić dwa przypadki łączenia dwóch linii:

< załączenie wyłącznika w stanie nieenergetycznym, inaczej określanym 
jako beznapięciowe, gdy jedna lub dwie linie są w stanie beznapięcio-
wym

< załączenie wyłącznika w stanie energetycznym - gdy dwie linie są 
w stanie napięciowym

Synchronizator generuje impuls załączający dla wyłącznika w momencie 
spełnienia zdefiniowanych warunków amplitudowych, częstotliwościowych 
i fazowych w obwodach, które mają być łączone. Te warunki jednoznacznie 
identyfikują synchronizm sieci Synchronizator w wersji SO-5431 jest 
wykonany do zabudowy w szafach sterujących lub do montażu za- oraz 
natablicowego.



Działanie synchronizatora

Dla określenia stanu linii stosuje się nastawialne w synchronizatorze parametry Uh i Ul  oraz następujące reguły:

< U  ≥   Uh - stan napięciowy linii

< U  ≤   Ul - stan beznapięciowy

< Ul  <  U  <  Uh - stan nieokreślony  blokada łączenia; ( gdzie U - napięcie linii)

W stanie beznapięciowym linie można łączyć w dowolnej chwili. Natomiast w drugim przypadku do załączenia wymagane jest spełnienie 
warunków synchronizmu:

< różnica częstotliwości mniejsza od wartości maksymalnej (nastawa Dfmax)

< napięcie różnicowe mniejsze od wart dopuszczalnej (nastawa Dumax)

Żądanie sterowania polega na wprowadzeniu synchronizatora w aktywny stan oczekiwania, w którym testowany jest stan linii i status 
synchronizacji. W chwili pojawienia się synchronizmu następuje wysłanie impulsu sterującego do wyłącznika. Jeśli w określonym czasie 
nie wystąpi synchronizm, układ wychodzi ze stanu aktywnego oraz sygnalizowany jest błąd. 

Wszystkie nastawy, tj. napięcie górne i dolne, dopuszczalne napięcie różnicowe, dopuszczalna różnica częstotliwości, maksymalny czas 
oczekiwania na synchronizm oraz czas trwania impulsu sterującego definiowane są w plikach konfiguracyjnych urządzenia. Pliki te są 
generowane za pomocą specjalnego programu PCKonf.
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Czas trwania impulsu sterującego

Żądanie 
sterowania

 

Stan synchronizacji 
(synchronizator)

 
Sterowanie (wyjście)

 

Max. czas oczekiwania na wykonanie sterowania  

  

 

Ul1 (wektor)

 
Us2 (wektor)

DU  (wektor)  
Napięcie różnicowe

 

Obszar 
Dopuszczalnego 
napięcia 
różnicowego



Rozmieszczenie sygnałów wejścia/wyjścia na elewacji
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odbiornik

Złącze 
światłowodowe

nadajnik

Kanał A
dane obierane
dane nadawane

Kanał C
dane obierane
dane nadawane

RS-485

Kanał B
dane obierane
dane nadawane
kierunek transmisji

wejście niewykorzystane

wejście impulsu startu
procedury synchronizacji

wejście niewykorzystane

Wejścia

Sygnalizacja wystawienia 
impulsu załączającego

Błąd synchronizacji

Synchronizm napięć lub stan 
umożliwiający załączenie 
bezwarunkowe

Sygnalizacja poprawności
pracy urządzenia.
Dioda miga z okresem ok. 1s.

Sygnał “zazbrojenie” określający,
że zainicjowana została 
procedura synchronizacji

Diody
sygnalizacyjne

RS-232

zasilanie

masa ochronna



Tabela nastaw

Dane techniczne 

Parametr  Zakres  Jednostka  
Standardowe  
 ustawienia  

Opis parametru  

U1  
_H lim  30 -  150  %  70  górna granica napięcia U 1 jako procent Uzn  

U2  
_H lim  30 - 150  %  70  górna granica napięcia U 2 jako procent Uzn  

U1  
_L  lim  2-100  %  40  dolna granica napięcia U 1 jako procent Uzn  

U2
 
_L  lim  2-100  %  40  dolna granica napięcia U 2 jako procent Uzn  

Maks (U1
 
-U2)  3 - 60  %  30  dopuszczalna różnica napięć U 1  i U2, jako % Uzn  

Maks (fU1
 
-fU2)  30 - 300  mHz  50  dopuszczalna różnica częstotliwości pomiędzy napięciami U 1 i U2

Maks (YU1
 
-YU2)  

5 - 75  stopnie  20  dopuszczalna różnica faz napięć U 1 i U2  
T_STER

 
60 – 20 000

 
ms

 
500

 
czas trwania impulsu załączającego wyłącznik

 
T_STER_MIN

 
200 –19 980

 
ms

 
500

 
minimalny czas napięcia w stanie nieenergetycznym

 
T_CZEK

 
1 - 199

 
s

 
10

 
maksymalny czas oczekiwania na synchronizm

 
Uzn

 
100

 
V

 
100

 
napięcie odniesienia 

 
 

Obwody pomiarowe  
napięcie znamionowe Uzn dla U 1, U2  100V AC (opcjonalnie inne wykonania)  
zakres roboczy napięcia wejściowego  0% Uzn do 150% Uzn  
częstotliwość znamionowa  fn = 50Hz  
pobór mocy obwodów napięciowych  0,2VA  
Zasilanie  
napięcie zasilania Uzas  220V AC/DC  
dopuszczalny zakres wartości napięcia  110V AC/DC do 242V AC/DC  
pobór mocy w stanie synchronizmu  5VA  
pobór mocy w stanie realizacji funkcji synchronizacji  7,5VA  
złącze zasilające  3 wejściowe, typu 231-933 (Wago)  
Wyjścia przekaźnikowe  
ilość wyjść przekaźnikowych  3 zwierne, NO  
dopuszczalne napięcie pracy  250V AC / 220V DC lub 24V DC (opcja)  
prąd dopuszczalny  16A AC / 0,4A DC dla R/L=40ms  
Wejścia dwustanowe  
ilość wejść  3  
napięcie wejściowe  220V DC lub opcja 24V DC  
Konstrukcja mechaniczna 

 
klasa ochrony urządzenia 

 
IP51

 
masa (obudowa natablicowa)

 
3,3kg

 
materiał

 
metal, profil dedykowany MP-01

 
wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)

 
83 x 266 x 230 [mm]

 
Warunki normalne użytkowania, transport, magazynowanie

 
temperatura otoczenia:

 
-5÷55°C standardowo, 20¸70°C w wersji rozszerzonej

 
     

temperatura: -40¸70°C dla wilgotności maks. 90%, bez kondensacji
 

    

- w czasie transportu

- w czasie składowania
 

temperatura: -40¸55°C dla wilgotności maks. 90%, bez kondensacji
 kompatybilność elektromagnetyczna

 
zgodnie z PN-EN60870-2-1

 wilgotność
 

30÷95%, przy 25°C, bez kondensacji
 ciśnienie atmosferyczne:

 
800÷1200hPa

 drgania sinusoidalne:
 

amplituda 0,1mm w zakresie do
 

225Hz, przyspieszenie 2,5m/s  w zakresie 25÷80Hz
atmosfera: 

 
standardowo - bez agresywnych par i gazów

 udary:
 

brak
 W typowym wykonaniu synchronizatory SO-5431 pracują z naturalnym obiegiem powietrza i nie wymagają chłodzenia wnętrza.
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