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Rejestrator jakości energii elektrycznej RJE 4E przeznaczony jest do rejestracji 
i monitorowania stanu 3 faz: napięć i prądów nn. Dodatkowo, umożliwia on: pomiar i odczyt 
aktualnego  stanu  monitorowanych  przebiegów  z  ostatnich  100[ms].  Dane  te  mogą  być 
przesyłane  do  systemów  nadrzędnych  i  przedstawiane  tam  w  postaciach:  graficznej  lub 
numerycznej. RJE  4E  posiada  lokalny  bufor  pamięci  (z  podtrzymaniem  bateryjnym), 
umożliwiający zapamiętywanie zaistniałych zdarzeń. Odczyt zarejestrowanej informacji może 
być dokonywany doraźnie  (za pomocą przenośnego komputera typu PC LAPTOP) lub na 
bieżąco, gdy RJE 4E współpracuje z komputerem lokalnym stacji lub  KLS-em. Modułowa 
konstrukcja  i  bardzo  mocno  rozbudowane  funkcje  komunikacyjne  pozwalają  na  łączenie 
rejestratorów  w  dowolną  konfigurację,  odpowiednią   do   wymagań   Klienta,  łącznie  z 
możliwością użycia modemów (oraz łączy telekomunikacyjnych). Rejestrator ten oparty jest 
na technice mikroprocesorowej,  nie zawiera żadnych elementów ruchomych i nie wymaga 
bieżącej konserwacji.
Współpracę  rejestratorów  z  użytkownikiem  umożliwia  bezpłatny  program  SAZ  2000, 
pracujący w systemie operacyjnym  WINDOWS 98/2000/NT 4.0 SP5. Program ten pozwala 
na odebranie zarejestrawanych zdarzeń z  rejestratorów, ich analizę,  wykonanie wydruków, 
współpracę z bazą danych w której zapisane są parametry robocze rejestratorów itp.
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Dostępne są następujące wersje rejestratorów rodziny RJE 4E, wyposażone w
indywidualne przetworniki analogowo-cyfrowe (o dokładności 12/14 bitów) dla 
każdego z 6 analogowych kanałów pomiarowych ( 3 napięciowych oraz 3 prądowych) 
oraz lokalny bufor pamięci o pojemności 1[MB] i łącze komputerowe (DB 25 i 9  
męskie) - do transmisji szeregowej:

a) typ  -  "3U" -  wykonywany  w  kasecie  EURO  3U -  do  montażu 
zatablicowego 

lub w szafach;
b) do montażu natablicowego w trzech wersjach obudów:

- PROPAC 63;
- PROPAC 42;
- OKW;. 
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a) RJE 4E – 3U o wymiarach 484 x 133 x 273[mm], do zabudowy w szafach 19", 

wyposażony jest z tyłu w złącza Wiedmüllera.
b) RJE 4E – PROPAC 63 - obudowa o wymiarach 388 x 205 x 275[mm] do 

montażu natablicowego, wyposażona u dołu w listwę pośrednią.
c) RJE 4E – PROPAC 42 - obudowa o wymiarach 271 x 205 x 275[mm] do 

montażu natablicowego, wyposażona u dołu w listwę pośrednią.
d) RJE 4E – OKW - obudowa o wymiarach 240 x 160 x 95[mm] do

montażu natablicowego wyposażona u dołu w listwę pośrednią.
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  1. Wejścia napięciowe:

−  Wartość napięcia nominalnego (Un):       100√3; 110√3; 100; 110; 230[V] AC;
−   Ilość wejść pomiarowych:           3;
−   Zakres napięcia rejestrowanego :    2 x Un;

  2. Wejścia prądowe :
−   Wartość nominalna prądu (In):                    1[A]/5[A];
−   Ilość wejść pomiarowych:                 3;
−   Ζakres prądu rejestrowanego:     2 x In;
−   Wartość maksymalna prądu (podczas odczytu danych chwilowych):        2 x In; 

  3. Dokładność w analogowych torach pomiarowych :         min.0.1[%];
  4. Przetwarzanie

−   Ilość próbek w okresie :     80;
−   Częstotliwość próbkowania (fp)                      4000[Hz];
−   Pasmo przetwarzania torów pomiarowych:                  10[kHz];
−   Błąd niejednoczesności rejestracji w torach pomiarowych:            <  0.001[%];

  5. Maksymalna  liczba  zarejestrowanych zdarzeń w pamięci:               23.800;
  6. Minimalny  czas  zarejestrowanych zdarzeń  ( 80 próbek/okres ) :                 6.6 [h];
  7. Poziom napięcia zasilającego:       80-230[V] AC/DC 115[%];
  8. Pobór mocy ze źródła zasilającego:             max 10[W];
  9. Temperatura pracy       od: 0[ºC] do 50[ºC];
10. Wytrzymałość napięciowa                   2000[V] AC przez 1[min.];
11. Wytrzymałość napięciowa:                   3000[V] DC przez 1[min.];
12. Wytrzymałość prądowa:         30 x In przez 1 [s];
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1. GOTOWOŚĆ – po załączeniu rejestratora wskaźnik ten migocze, pobudzając 
     do świecenia ciągłego wskaźnik;  BŁĄD,  sygnalizując  tym  fakt, przerwania 

ciągłości  zasilania (i rozpoczęcie wykonywania programu od początku) oraz 
sam fakt tego, że rejestrator został ponownie załączony do pracy. 

      Po wyzerowaniu błędów (z programu SAZ 2000), wskaźnik ten świeci stale;
2. REJESTRACJA – sygnalizuje rejestrację w  czasach: przedawaryjnym
                                       i awaryjnym;
3. PRZEPEŁNIENIE –  sygnalizuje  przepełnienie  buforów:  zdarzeń   lub 

pomocniczego (tzw. lupy  czasowej)  oraz potwierdza wymazanie ostatniego, 
najstarszego  zdarzenia  z  pamięci  rejestratora.  Sygnalizacja  ta  nie  jest 
wyłączana podczas odczytu zdarzeń. Wygasić ją można, zerując błędy np. 

      z pomocą programu  SAZ 2000; 
4. BŁĄD – sygnalizuje wystąpienie błędu w pracy rejestratora;

Odczyt statusu rejestratora  (używając programu SAZ 2000), informuje o tym 
jakie błędy wystąpiły.  Wygaszenie tej diody możliwe jest poprzez zerowanie 
błędów, np. za pomocą programu SAZ 2000;

5. LINIJKA ZAPEŁNIENIA BUFORA – wskazuje na procentowe zapełnienie 
bufora pamięci rejestratora zgromadzonymi zdarzeniami;
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1. PS –  podczas  poprawnej  pracy zasilacza,  jest  on  pobudzony,  a  jego  styk 
sygnalizacyjny (bierny) rozwarty. Zwarcie styku sygnalizującego, świadczy o 
nieprawidłowej pracy (lub jej braku) zasilacza.

2. ALM–jest  pobudzony, gdy zajętość bufora zdarzeń przekracza: 60[%] jego 
pojemności. Zwolnić go (ALM) można poprzez odczytanie bufora zdarzeń do 
poziomu  zapełnienia  poniżej  60[%]  pojemności,  lub  poprez  skasowanie 
bufora zdarzeń wejściem dwustanowym CLRB .
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�7��0�
���	�
CLRB – wejście zewnętrznego zerowania bufora zdarzeń i rejestratora,
wejście dla napięcia 200 [V] prądu stałego
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Rejestrator  RJE  4E dokonuje  okresowego  pomiaru  z  rastrem  100[ms]  sześciu  wiekości 
analogowych, charakteryzujących chwilowy stan wybranego fragmentu sieci trójfazowej:

- wartości  skuteczne napięć fazowych UR, US, UT;
- wartości skuteczne prądów fazowych: IR, IS, IT;
- wartości THD harmonicznych napięć fazowych: UR, US, UT;
- przesunięć  fazowych  pomiędzy  wektorami: napięcia i prądu tych  samych  3 faz;
- częstotliwości sieci (mierzonej tylko na podstawie napięcia fazowego: UT);
- asymetrii napięć fazowych.

Zadaniem  rejestratora  jest  porównywanie  w/w  wielkości   z  nastawionymi  wartościami 
progowymi, a w przypadku ich przekroczenia (w górę lub w dół) generowanie zdarzenia . 
Ustawienie progów odbywa się w okienku pt. „Komunikacja/Nastawy“ programu SAZ 2000. 
Każdy  z  progów  może  zostać  odmaskowany/zamaskowany  indywidualnie  poprzez 
„wybranie/wyczyszczenie“  białego pola obok wartości nastaw - tzw. „okienku wyboru“ .
Zdarzenia można odczytywać, wykorzystujac funkcję komunikacyjną 
pt. „Komunikacja/Odczyt Zdarzeń“.
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Rejestracja zdarzeń startuje po przekroczeniu każdego uaktywnionego poziomu z poniższej 
listy wszystkich możliwych ich nastaw.  Nazwy poziomów które występują w okienku pt. 
„Komunikacja/Nastawy“ programu SAZ 2000 ujęte zostały w znak cudzysłowu „x“.
Programowalne parametry poziomów:
  Dla napięć:

- „Poziom górny 2“   faz R, S, T
- „Poziom górny 1“   faz R, S, T
- „Poziom dolny 1“   faz R, S, T

           - „Poziom dolny 2“    faz R, S, T
           - „Zanik“                    faz R, S, T
  Dla prądów:

- „Poziom górny 2“  faz R, S, T
- „Poziom górny 1“  faz R, S, T
- „Poziom dolny 1“  faz R, S, T

           - „Poziom dolny 2“   faz R, S, T
           -  „Zanik“           faz R, S, T

Określanie współczynników zawartości harmonicznych THD dla napięć :
- „Współczynnik  THD napięcia UR  [%]“;
- „Współczynnik  THD napięcia Us  [%]“;
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- „Współczynnik  THD napięcia UT  [%]“;
Określanie kątów przesunięć  fazowych  pomiędzy wektorem: napięcia  i prądu danej fazy:

- „Przesunięcie fazowe R  [°]“;
- „Przesunięcie fazowe S  [°]“;
- „Przesunięcie fazowe T  [°]“;

 (Stosunek modułu składowej zgodnej do modułu składowej przeciwnej danej sieci);
- ‘Współczynnik asymetrii napięć trójfazowych  [%]’

Parametry nieprogramowalne:
Pomiar wartości częstotliwości sieci odbywa się tylko  na bazie napięcia UT.
Dodatkowo wprowadzono funkcję okresowej rejestracji stanu linii :

- „Wyzwalanie rejestracji co“
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Zdarzenie  generowane  jest  w  przypadku  spełnienia  jednego  (lub  więcej)  poniższych 
warunków. Zdarzenie składa się z informacji o zaistniałym(ch), n/w, warunkach, i znacznika 
czasu.  Warunki  generacji  zdarzeń przedstawiono w poniższej tabeli.
Zdarzenia  te  tworzą  razem  dziennik,  czyli  układ  następujących  po  sobie  sekwencyjnie 
zdarzeń. Dziennik zdarzeń tworzony jest z pomocą programu SAZ 2000. Jest on dostępny 
w okienku pt. „Dzienniki“ tego programu.

Pomiar - 
wartość  zmierzona  przez 

RJE 4E

warunek generacji zdarzenia
> - oznacza : wynik pomiaru
     jest większy  niż nastawa
< - oznacza : wynik pomiaru
    jest mniejszy  niż nastawa

Nazwa poziomu - 
widoczna w okienku: „Nastawy“ 

programu  SAZ 2000

pomiar wartości 
skutecznej napięcia fazy R

                  > Poziom górny: 1,2 napięcia  fazy 
R 

pomiar wartości 
skutecznej napięcia fazy S

                  > Poziom górny: 1,2 napięcia  fazy 
S 

pomiar wartości 
skutecznej napięcia fazy T

                  > Poziom górny: 1,2 napięcia fazy T

pomiar wartości 
skutecznej napięcia fazy R 

                  < Poziom dolny: 1,2 napięcia fazy 
R

lub/i  Zanik napięcia fazy R 
pomiar wartości 

skutecznej napięcia fazy S 
                  < Poziom dolny 1,2 napięcia  fazy S 

lub/i  Zanik napięcia fazy S
pomiar wartości 

skutecznej napięcia fazy T 
                  < Poziom dolny 1,2 napięcia  fazy T 

lub/i  Zanik napięcia fazy T
pomiar wartości 

skutecznej prądu fazy R
                  > Poziom górny: 1,2 prądu  fazy R 
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pomiar wartości 
skutecznej prądu fazy S

                  > Poziom górny: 1,2 prądu fazy S 

pomiar wartości 
skutecznej prądu fazy T

                  > Poziom górny: 1,2 prądu fazy T

pomiar wartości 
skutecznej prądu fazy R  

                  < Poziom dolny: 1,2 prądu  fazy R 
lub/i   Zanik napięcia fazy R 

pomiar wartości 
skutecznej prądu fazy S 

                  < Poziom dolny: 1,2 prądu  fazy S 
lub/i   Zanik napięcia fazy S

pomiar wartości 
skutecznej prądu fazy T 

                  < Poziom dolny: 1,2 prądu  fazy T 
lub/i   Zanik napięcia fazy T

zawartość harmonicznych 
napięcia fazy R 

                 >
(RZK ↑)

Współczynnik  THD napięcia 
Ur  [%]

zawartość harmonicznych 
napięcia fazy S

                 >
(RZK ↑)

Współczynnik  THD napięcia 
Us  [%]

zawartość harmonicznych 
napięcia fazy T

                 >
(RZK ↑)

Współczynnik  THD napięcia 
Ut  [%]

przesunięcie fazowe 
pomiędzy wektorami: 

prądu, a napięcia fazy R

wartość bezwzględna  kąta 
przesunięcia fazowego 

większa niż nastawa param. 
„Przesunięcie fazowe R [°]“

Przesunięcie fazowe R [°]

(RZK ↑)

przesunięcie fazowe 
pomiędzy wektorami 

prądu, a napięcia fazy  S

wartość bezwzględna kąta 
przesunięcia fazowego 

większa niż nastawa  param. 
„Przesunięcie fazowe S [°]“

Przesunięcie fazowe S [°]

(RZK ↑)

przesunięcie fazowe 
pomiędzy wektorami 

prądu, a napięcia fazy T

wartość bezwzględna kąta 
przesunięcia fazowego 

większa niż  nastawa param. 
„Przesunięcie fazowe T [°]“

Przesunięcie fazowe T [°]

(RZK ↑)

współczynnik zawartości
składowej przeciwnej do 

składowej zgodnej

               
                     >

Współczynnik asymetrii napięć 
trójfazowych [%]

(RZK ↑)

Warunkiem wygenerowania  zdarzenia  (od  zmiany częstotliwości)  jest   przekroczenie   jej 
wartości poza przedział  (50[Hz]  – 0,5[Hz];  50[Hz]  + 0,2[Hz]).  Pomiar częstotliwości  jest 
dokonywany tylko na wejściu napięciowym UT.
(RZK ↑) - znacznik ten informuje o tym, że zarejestrowanemu zdarzeniu towarzyszy „lupa
                 czasowa“, o szerokości dwóch okresów: prądów, napięć. Strzałka „↑“ generowana
                 jest dlatego, że „lupa czasowa“ uwidacznia się po przekroczeniu danego progu

     „w górę“ (w czasie narastania monitorowanej wielkości analogowej).
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Dopuszczalne: zakresy jak i jednostki wielkości monitorowanych, ustawia się w okienku
pt. „Komunikacja/Nastawy“ ) w  programie  SAZ 2000).

nastawy poziomów  napięć               - wartości skuteczne napięć wyrażone w:   [V]  lub  [kV];
           -  zakres pomiarowy:                  2 x Un; 

nastawy poziomów  prądów             - wartości skuteczne prądów wyrażone w:   [A]  lub [kA];
           - zakres pomiarowy:                       2 x In; 

nastawy poziomów harmonicznych   - wartości współczynnika THD wyrażono  w:          [ %];
-  zakres pomiarowy:                               0[%]  -  100[%];

nastawy poziomów asymetrii       -   wartości ilorazu modułu składowej przeciwnej do modułu
          składowej zgodnej napięć trójfazowych  wyrażono  w: [%]
       -  zakres pomiarowy:                                    0[%] - 5000[%];

nastawy pomiaru kątów fazowych - wartości przesunięcia między prądem a napięciem tej  
  samej  fazy wyrażono w:    [°];

          -  zakres pomiarowy:                                       0[º] - 180[º];
nastawy okresowego pomiaru -    start kolejnego zdarzenia o określony odstęp czasowy,

       wyrażono w:    [s];
      -   zakres pomiarowy:     0 [s] - 65 000 [s]; 
          (0 - brak generacji max. rozdzielczość co: 1 [s]);

�����$ ����-+��

Komunikacja z rejestratorem zapewniona jest poprzez: łącze szeregowe typu RS 232 
lub pętlę prądową.  Protokół komunikacyjny jest tak zaprojektowany, że w rozkazie zawarty 
jest  numer identyfikacyjny rejestratora.  Na podstawie identyfikatora następuje rozpoznanie 
rejestatora  do  którego  kierowany  jest  rozkaz.  Podając  błędny  numer  spowodujemy  brak 
odzewu ze strony spodziewanego rejestratora.
Szybkość  transmisji  wymiany  danych  z   rejestratorami  została  przyjęta  na  stałe  jako:

57600 [Bitów/s].
Odczytując informacje z rejestratora przy pomocy NOTEBOOK’a, najwygodniej użyć do tego 
zwykłego  łącza  szeregowego.  W  stacjach  bezobsługowych,  (gdzie  pracuje  więcej 
rejestratorów), korzystnie jest zainstalować KLS 4E. Koncentrator ten połączony jest 
z rejestratorami pętlą prądową (dzięki której można je łączyć równolegle), bardziej odporną 
na  zakłócenia  elektromagnetyczne.  KLS  4E przepytuje  je  kolejno,  a  w  razie  rejestracji 
zakłócenia uruchomi natychmiastowy przesył tychże zdarzeń  na swój twardy dysk, zerując 
tym samym lokalny bufor w rejestratorze. Wyposażenie  KLS-a w modem telefoniczny daje 
możliwość  przesyłania  zgromadzonych  danych  na  znaczne  odległości  oraz  na  bieżącą 
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kontrolę  stanu  monitorowanych:  napięć  i  prądów.  Program  KLS-a  dopasowuje  szybkość 
komunikowania się modemów do szybkości wymiany informacji z danym rejestratorem.

������>?�'	��	�@	'2�4�	7��	��-���#+�����
Poniżej  przedstawiono schemat  połączeń kabelka przeznaczonego do bezpośredniej 

współpracy rejestratora z komputerem klasy PC wyposażonym w oprogramowanie 
SAZ 2000.

PC (25/9 pin) RJE 5E (25/9 pin)
GND (7/5) ---------------------------------------------------- GND (7/5)
RTS (4/7) ------| |------ CTS (4/1)
CTS (5/8) ------| |------ RTS (5/4)
TxD (2/3) ---------------------------------------------------- RxD (3/2)
RxD (3/2) ---------------------------------------------------- TxD (2/3)
CD (8/1) ------|

Uwaga:
Powinny być ze sobą zwarte sygnały: od strony PC: CTS, CD i RTS

od strony RJE 4E: CTS z RTS.
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Poniżej przedstawiono schemat połączeń kabelka, przeznaczonego do bezpośredniej 

współpracy  rejestratora  z  modemem  telekomunikacyjnym.  Użycie  programu  SAZ  2000 
zwalnia użytkownika z jakiejkolwiek ingerencji  w proces inicjalizacji  połączenia,  który to 
przebiega automatycznie. 

MD (25 pin) RJE 4E (25/9 pin)
GND (7) ---------------------------------------------------- GND (7/5)
RTS (4) -------| |------- RTS (5/1)
CTS (5) -------| |------- CTS (4/4)
TxD (2) ---------------------------------------------------- TxD (2/3)
RxD (3) ---------------------------------------------------- RxD (3/2)

Uwaga:
       I .           Powinny być ze sobą zwarte poniższe sygnały:

         od strony modemu: RTS (5) z CTS (4),
         od strony RJE 4E: RTS (1) z CTS (4).

     II.          Do pojedyńczego łącza telefonicznego można podłączyć jeden 
         modem i z tym modemem może pracować tylko jeden rejestrator.

Firma Computers & Control oferuje również rozwiązanie opcjonalne,
         umożliwiające podłączenie dwóch  rejestratorów  do jednego modemu.

Proces komunikacji z rejestratorem odbywa się wówczas na tej samej zasadzie, co i zdalna 
współpraca z urządzeniami podłączonymi do koncentratora lokalnego (KLS 4E). Od strony 
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komputera PC, (wyposażonego w program SAZ 2000) należy wybrać (w ustawieniach) opcję 
pracy modemowej. Następnie używając opcji „inicjalizacja“, ustanowić połączenie 
z odległym rejestratorem (a dokładniej z jego modemem) i dopiero wówczas przeprowadzić 
sesję komunikacyjną.

��"����>?�'	��	��-���:�7	:��	�	(�:���(
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Na poniższym rysunku przedstawiono schemat połączeń kabelka przeznaczonego do

bezpośredniej współpracy modemu z komputerem klasy PC wyposażonym w program:
SAZ  2000.  Ten  układ  połączeń  obowiązuje  tylko  w  przypadku  używania  modemu 
zewnętrznego.

PC (25/9 pin) MD (25 pin)
GND (7/5) ---------------------------------------------------- GND (7)
RTS (4/7) ---------------------------------------------------- RTS (4)
CTS (5/8) ---------------------------------------------------- CTS (5)
TxD (2/3) ---------------------------------------------------- TxD (2)
RxD (3/2) ---------------------------------------------------- RxD (3)
CD (8/1) ---------------------------------------------------- CD (8)
RIN (22/9) ---------------------------------------------------- RIN (22)
DTR (20/4) ---------------------------------------------------- DTR (20)
DSR (6/6) ---------------------------------------------------- DSR (6/6)

W trybie modemowej współpracy  PC z rejestratorem, niezależnie  od tego czy rejestrator 
współpracuje bezpośrednio z modemem, czy też jest on podłączony do KLS 4E w okienku 
„ustawienia“ należy wybrać:  właściwy port komunikacyjny oraz   :

- wybrać pracę modemową (w „ustawieniach“);
- ustanowić połączenie telefoniczne (w „inicjalizacji“);
- dokonać sesji komunikacyjnych – używając opcji „start“;
- ewentualnie przerwać połączenie telefoniczne - wybierając opcję „rozłączenie“;

�������>?�'	��	��	3	0��
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Firma C&C produkuje rejestratory RJE 4E, które można podłączyć do koncentratora 

KLS 4E.  Na tylej płycie  KLS 4E zainstalowane jest tylko jedno złącze pętli  prądowej (9 
pinów). Na rysunku przedstawiono schemat połączenia rejestratora RJE 4E
z KLS 4E za pomocą pętli prądowej. Wymagana jest wersja: 5.6 lub nowsza programu KLS 
4E.
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KLS 4E (9 pin) RJE 4E (25/9 pin)
RxDP (8) ----------------------------------------------- TxDP (10/6)
TxDP (9) ----------------------------------------------- RxDP (11/7)
Vt'P (6) ----------------------------------------------- Vt'P (12/8)
GNDP (7) ----------------------------------------------- GNDP (13/9)

|-------- CTS (4/1)
|-------- RTS (5/4)

Piny 4 i 5 złącza 25 pin (1 i 4 złącza 9 pin) od strony rejestratora powinny być zwarte ze 
sobą.

A��������9B-�%�

Na kolejnych rysunkach przedstawiających wygląd poszczególnych typów
rejestratorów kolejnymi cyframi oznaczono:

1 - linijka świetlna wskazująca procentowe zapełnienie bufora;
2 - diody sygnalizacyjne - wskaźniki optyczne opisane na stronie nr 5;
3 - złącze komunikacyjne COM 1

A���#	3	0��
����#+�����" 
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1- nie używany
2- GNDF UZIEMIENIE;
3.- CLRB+ wejście zewnętrznego zerowania bufora pamięci;
4.- CLRB-wejście  zewnętrznego zerowania bufora pamięci;
5.- ALM no styk "normalnie rozwarty" przekaźnika zapełnienia bufora;
6.- ALM cm styk "wspólny" przekaźnika zapełnienia bufora;
7.- PS cm styk "wspólny" przekaźnika stanu pracy zasilacza;
8.- PS nc styk "normalnie zwarty" przekaźnika stanu pracy zasilacza;
9.- ZAS+ wejście zasilające rejestrator;
10.- ZAS- wejście zasilające rejestrator;

A������>?�'	����5�)2�������6
1.- Ur + wejście pomiarowe napięciowe Ur–faza;
2.- Ur - wejście pomiarowe napięciowe Ur–"0";
3.- Us + wejście pomiarowe napięciowe Us–faza;
4.- Us - wejście pomiarowe napięciowe Us–"0";
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1.- Ut + wejście pomiarowe napięciowe Ut–faza;
2.- Ut - wejście pomiarowe napięciowe Ut–"0";
3.- Ir + wejście pomiarowe prądowe Ir–faza;
4.- Ir - wejście pomiarowe prądowe Ir–"0";
5.- Is + wejście pomiarowe prądowe Is–faza;
6.- Is - wejście pomiarowe prądowe Is–"0";
7.- It + wejście pomiarowe prądowe It–faza;
8.- It - wejście pomiarowe prądowe It–"0";

A����#	3	0��
����#+��������#���-��"
1.- It - wejście pomiarowe prądowe It – "0";
2.- It - wejście pomiarowe prądowe It – "0";
3.- It + wejście pomiarowe prądowe It – faza;
4.- It + wejście pomiarowe prądowe It – faza;
5.- Is - wejście pomiarowe prądowe Is – "0";
6.- Is - wejście pomiarowe prądowe Is – "0";
7.- Is + wejście pomiarowe prądowe Is – faza;
8.- Is + wejście pomiarowe prądowe Is – faza;
9.- Ir - wejście pomiarowe prądowe Ir – "0";
10.- Ir - wejście pomiarowe prądowe Ir – "0";
11.- Ir + wejście pomiarowe prądowe Ir – faza;
12.- Ir + wejście pomiarowe prądowe Ir – faza;
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13.- Ut - wejście pomiarowe napięciowe Ut – "0";
14.- Ut + wejście pomiarowe napięciowe Ut – faza;
15.- Us - wejście pomiarowe napięciowe Us – "0";
16.- U + wejście pomiarowe napięciowe Us – faza;
17.- Ur - wejście pomiarowe napięciowe Ur – "0";
18.- Ur + wejście pomiarowe napięciowe Ur – faza;
19.- GNDF UZIEMIENIE;
20.- CLRB+ wejście zewnętrznego zerowania bufora pamięci;
21.- CLRB - wejście zewnętrznego zerowania bufora pamięci;
22.- ALM no styk "normalnie rozwarty" przekaźnika zapełnienia bufora;
23.- ALM cm styk "wspólny" przekaźnika zapełnienia bufora;
24.- PS cm styk "wspólny" przekaźnika stanu zasilacza;
25.- PS nc styk "normalnie zwarty" przekaźnika stanu zasilacza;
26.- ZAS wejście zasilające rejestrator;
27.- ZAS wejście zasilające rejestrator;

A�"��#	3	0��
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1.- It - wejście pomiarowe prądowe It – "0";
2.- It + wejście pomiarowe prądowe It – faza;
3.- Is - wejście pomiarowe prądowe Is – "0";
4.- Is + wejście pomiarowe prądowe Is – faza;
5.- Ir - wejście pomiarowe prądowe Ir – "0";
6.- Ir + wejście pomiarowe prądowe Ir – faza
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7. 
7.- Ut - wejście pomiarowe napięciowe Ut – "0";
8.- Ut + wejście pomiarowe napięciowe Ut – faza;
9.- Us - wejście pomiarowe napięciowe Us – "0";
10.- Us + wejście pomiarowe napięciowe Us – faza;
11.- Ur - wejście pomiarowe napięciowe Ur – "0";
12.- Ur + wejście pomiarowe napięciowe Ur – faza;
13.- GNDF UZIEMIENIE;
14.- CLRB+ wejście  zewnętrznego zerowania bufora pamięci;
15.- CLRB - wejście  zewnętrznego zerowania bufora pamięci;
16.- ALM no styk "normalnie rozwarty" przekaźnika zapełnienia bufora;
17.- ALM cm styk "wspólny" przekaźnika zapełnienia bufora;
18.- PS cm styk "wspólny" przekaźnika stanu pracy zasilacza;
19.- PS nc styk "normalnie zwarty" przekaźnika stanu pracy zasilacza;
20.- ZAS wejście zasilające rejestrator;
21.- ZAS wejście zasilające rejestrator;

�>?�'	�-�$��5�)2��-�������86
2. RxD wejście danych interface'u RS 232;
3. TxD wyjście danych interface'u RS 232;
4. CTS zwarte z pinem 5;
5. RTS zwarte z pinem 4;
7. GND masa interface'u szeregowego RS 232;
10. TxDP pętla prądowa, linia nadajnika;
11. RxDP pętla prądowa, linia odbiornika;
12. Vt'P pętla prądowa, linia zasilająca;
13. GNDP pętla prądowa, linia zasilająca;
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1. CTS - zwarte z pinem 4;
2. RxD - wejście danych interface'u RS 232;
3. TxD - wyjście danych interface'u RS 232;
4. RTS - zwarte z pinem 1;
5. GND - masa interface'u szeregowego RS 232;
6. TxDP - pętla prądowa, linia nadajnika;
7. RxDP - pętla prądowa, linia odbiornika;
8. Vt'P - pętla prądowa, linia zasilająca;
9. GNDP - pętla prądowa, linia zasilająca;

D�������/�-+��#�+���#���#F�

Rejestratory rodziny  RJE 4E są urządzeniami spełniającymi ogólne wymagania dla 
urządzeń kontrolno – pomiarowych, stosowanych w sieciach energetycznych.

Podłączenie wejść pomiarowych: napięć, prądów oraz wejść dwustanowych i wyjść 
przekaźnikowych powinno zostać dokonane zgodnie z w/w schematem.

Należy  jedynie  zwrócić  szczególną  uwagę  na  staranność  uziemienia  obudowy 
rejestratora.  Dla  pracy  rejestratorów  (szczególnie  dla  dokładności  pomiarów)  zasadnicze 
znaczenie  ma  jak  najmniejsza  różnica  potencjałów  pomiędzy  "punktem  zerowym" 
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przekładników pomiarowych (do których dołączone są rejestratory) , a uziemieniem obudowy 
rejestratora.
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