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ZCS 4E TP  charakteryzuje siê :
- wieloprocesorowym cyfrowym systemem pomiarowo-decyzyjnym posiadaj¹cym cztery grupy nastaw zabezpieczeñ,
- galwaniczn¹ separacj¹ poszczególnych wejœæ i wyjœæ (analogowych i cyfrowych),
- pamiêci¹ napiêciow¹ dla wyznaczania kierunku zwaræ bliskich,
- mo¿liwoœci¹ uwspó³bie¿nienia pracy zabezpieczeñ odleg³oœciowych,
- automatycznym wy³¹czaniem przy ³¹czeniu linii na zwarcie,
- logikami : s³abego zasilania ( echo ), wy³¹czenia trójfazowego i konfiguracyjna,
- szeœciostrefow¹, prostok¹tn¹, podimpedancyjn¹ charakterystyk¹ dzia³ania, z niezale¿nymi nastawami zarówno:
   R i X (dla zwaræ miêdzyfazowych z “podciêciem” charakterystyk (R  i X )) jak i: R  i X  (dla zwaræ doziemnych),D D E E

- kierunkiem ka¿dej ze stref. Mo¿na go ustawiaæ niezale¿nie jako: P  do przodu,  T  do ty³u; B  bezkierunkowo,
  k¹towym obszarem dzia³añ ch-k podimpedancyjnych. Mo¿na go okreœlaæ przy pomocy dwóch (A i B):
  pó³prostych lub prostych o regulowanym k¹cie nachylenia,
- typem pobudzenia zabezpieczenia: podimpedancyjny (od 6-tej strefy) lub nadpr¹dowy,
- czasami opóŸnienia dzia³ania zabezpieczenia. Mo¿na je nastawiaæ niezale¿nie dla zwaræ: miêdzyfazowych 
  i doziemnych w ka¿dej ze stref i dla ka¿dego typu z dodatkowych funkcji  zabezpieczeniowych (np.I>; U<),
- trójbiegunow¹, czterokrokow¹, szeœcioprogramow¹ automatyk¹ SPZ-u dla dowolnej funkcji: 
  zabezpieczeniowej lub logicznej. Automatyka SPZ-u mo¿e byæ pobudzana wewnêtrznie lub zewnêtrznie,
- precyzyjnym lokalizatorem wyst¹pienia miejsca zwarcia,
- funkcj¹ sterownika pola z prezentacj¹ stanu pola na wyœwietlaczu graficznym z obs³ug¹ 15 ³¹czników
- mo¿liwoœci¹ powi¹zania z “³¹czem” zarówno: ka¿dej funkcji zabezpieczeniowej, jak i automatyki  SPZ-u,
- obecnoœci¹ automatyki synchronicznego za³¹czania linii, jak i blokady wy³¹czenia linii w przypadku 
  wyst¹pienia w niej ko³ysañ mocy  ( detektor ko³ysania mocy ),
- trójfazowym, dwustopniowym zabezpieczeniem nadpr¹dowo-czasowym: (I>T i I>>T) o 
  charakterystykach czasowych typu: S; I; VI; EI  do wyboru,
- dwustopniowym, kierunkowym zabezpieczeniem ziemnozwarciowym: (I k1>T i I k2>T) o  N N

  charakterystykach k¹towych typu: prostok¹tnego i cosinusoidalnego, czasowych natomiast typu: S; I; VI; EI,
- samonadzorem uk³adów wewnêtrznych terminala,
- konfiguracj¹ funkcji operacyjnych zabezpieczonych has³em,
- rejestracj¹ zdarzeñ,
- rejestracj¹ zak³óceñ (4 napiêcia, 4 pr¹dy  i 16 kana³ów cyfrowych z czasem próbkowania 1 ms) z mo¿liwoœci¹ 
  wewnêtrznego lub zewnêtrznego pobudzenia rejestratora; wejœcia dwustanowe zapewniaj¹ chronologiczny zapis
  dzia³ania zabezpieczenia  i wy³¹czeñ,
- zewnêtrzne pobudzenie rejestratora  i  synchronizacji czasu;  synchronizacja czasowa,
- sta³¹ kontrol¹ ci¹g³oœci fazowych obwodów pr¹dowych (poziom pr¹du nastawiany)  i  napiêciowych  wy³¹cznika,
- funkcjami “wspó³pracy” z wy³¹cznikiem, wraz z jego zdalnym sterowaniem,
- mo¿liwoœci¹ sumowania wartoœci pr¹dów zwarciowych wy³¹czanych przez wy³¹cznik,
- szczegó³owym raportowaniem przebiegu wy³¹czania zwarcia,
- wyœwietlaczem graficznym i 11 przyciskow¹ klawiatur¹ oraz 16 diodami œwiec¹cymi swobodnie programowalnymi,
- odczytem  wielkoœci pomiarowych i raportu zawarcia na wyœwietlaczu,
- obudowa  zatablicowa  3U/19”  lub  natablicowa  PRO 84

Zabezpieczenie ZCS 4E TP przeznaczone jest do ochrony linii WN, pracuj¹cych z uziemionym punktem neutralnym. Zapewnia ono: szybkie, 
wybiórcze i niezawodne wy³¹czenie linii WN w przypadku wyst¹pienia na niej dowolnego typu zwaræ: (miêdzyfazowych lub doziemnych). Podstaw¹ 
niezawodnego dzia³ania zabezpieczenia jest: precyzyjny i szybki pomiar impedancji pêtli zwarciowych, z równoczesnym wyliczaniem odleg³oœci 
do miejsca wyst¹pienia zwarcia. Urz¹dzenie wyposa¿one jest w 16 lub 14- bitowe przetworniki A/C oraz  interfejsy transmisji szeregowej ( RS 232 
in¿ynierski  i   RS232 / RS 485 w standardzie IEC 870-5-103),  równie¿  z mo¿liwoœci¹  komunikacji  œwiat³owodowej  lub sieciowej  - TCP/IP.  
ZCS  4E TP  jest  zabezpieczeniem  odleg³oœciowym  pe³noschematowym ( 6 pêtli pomiarowych : L1-E, L2-E, L3-E, L1-L2, L2-L3, L1-L3 ).
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