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System zdalnego sterowania i monitoringu ZEFIR-SCADA jest to oprogramowanie
zbudowane w oparciu o technologię nowoczesnych stron www i służy do dwukierunkowej
komunikacji między elektrowniami serii ZEFIR a użytkownikiem. Dzięki dostępowi przez
Internet, operator ma możliwośd zdalnego uruchamiania i zatrzymywania elektrowni,
podglądu aktualnych parametrów jej pracy, sprawdzania lokalnych danych atmosferycznych,
a nawet przeglądania zarejestrowanych informacji historycznych z wybranych przedziałów
czasowych. Wszystkie te funkcje dostępne są zarówno z komputerów stacjonarnych
jak i z urządzeo mobilnych takich jak telefony komórkowe czy tablety, posiadające dostęp do
Internetu.
Niniejsza instrukcja ma na celu pokazanie użytkownikowi jak w szybki i prosty sposób
uzyskad zdalny dostęp do parametrów pracy swojej elektrowni. Po przeczytaniu tego
dokumentu będzie on potrafił:
 połączyd się z systemem ZEFIR-SCADA z dowolnego urządzenia podłączonego do sieci
Internet,
 sprawdzid bezpieczeostwo połączenia,
 poprawnie zalogowad się do systemu sterowania,
 analizowad zarejestrowane parametry pracy elektrowni (zarówno aktualne
jak i historyczne),
 poprawnie poruszad się w obszarze wykresu głównego,
 ocenid stan elektrowni na podstawie spisu wyświetlanych „uwag” i „awarii”,
 zdalnie uruchomid i zatrzymad elektrownię,
 bezpiecznie opuścid system / poprawnie się wylogowad.

Pomimo dużej ergonomii i łatwości obsługi omawianego systemu, przed
przystąpieniem do pracy z oprogramowaniem ZEFIR-SCADA producent zaleca dokładne
przeczytanie tego dokumentu w całości. Nie wszystkie wyświetlane informacje, metody
sygnalizowania stanów pracy elektrowni, czy możliwości poszczególnych sekcji są oczywiste
i widoczne od razu po zalogowaniu do systemu. Pominięcie przeczytania tej instrukcji może
wiązad się z niezrozumieniem działania niektórych funkcji a nawet z błędną interpretacją
i niewłaściwymi wnioskami wyciąganym w trakcie pracy z oprogramowaniem. W związku
z powyższym…

…zapraszamy do lektury
Zespół DR ZĄBER
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1. Pierwszym krokiem do uzyskania zdalnego dostępu do elektrowni wiatrowej ZEFIR
(poprzez system ZEFIR-SCADA) jest uruchomienie przeglądarki internetowej w
urządzeniu podłączonym do sieci Internet. W pasku adresu należy wpisad jedną
z poniższych opcji, a następnie nacisnąd klawisz potwierdzenia (najczęściej ENTER
lub OK):
a) www.zefir-scada.pl
b) zefir-scada.pl

2. Należy sprawdzid czy na pasku adresu wyświetlony jest symbol bezpiecznego,
szyfrowanego połączenia. W zależności od przeglądarki, jego symbol może się różnid,
jednak jest to najczęściej symbol kłódki. Połączenie ze stroną www ZEFIR-SCADA
zabezpieczone jest poprzez szyfrowanie wykorzystujące 128-bitowy klucz
zabezpieczający. Strona internetowa przy uruchomieniu przedstawia przeglądarce
certyfikat potwierdzający bezpieczeostwo szyfrowanego połączenia. „Ostrzegawczy”
lub „przekreślony” wygląd kłódki oznacza występowanie problemu z tym
certyfikatem i najczęściej nieodpowiednio zabezpieczone połączenie. W takim
przypadku należy unikad logowania do systemu SCADA i zgłosid ten fakt mailowo lub
telefonicznie do producenta turbiny.
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3. Po poprawnym wpisaniu adresu strony www i zweryfikowaniu występowania
bezpiecznego połączenia, można przejśd do ekranu logowania systemu ZEFIR-SCADA,
umożliwiającego zalogowanie się, zmianę hasła, pobranie aplikacji dostępowej w
wersji bluetooth dla urządzeo z systemem operacyjnym Android, oraz pobranie
niniejszej instrukcji obsługi:

4. Należy wybrad język systemu ZEFIR-SCADA.
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5. W pierwszym z dwóch dostępnych pól należy podad nazwę Użytkownika nadaną
przez producenta turbiny, w drugim polu wpisad otrzymane od producenta Hasło, a
następnie kliknąd przycisk „Zaloguj”.

6. Jeśli w poprzednich krokach popełniono błąd przy wpisywaniu nazwy Użytkownika
lub Hasła, system wyświetli dodatkową informację:

W przypadku zgubienia loginu lub hasła, ze względów bezpieczeostwa użytkownik może je
odzyskad jedynie poprzez kontakt z producentem turbiny.
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7. W celu zmiany starego hasła na nowe należy kliknąd napis „Zmieo hasło” i poprawnie
wypełnid formularz. Przy braku danych w którymkolwiek z pól, system wyświetli
informację o błędzie.

8. W przypadku podania niepoprawnego loginu Użytkownika lub Hasła, zostanie
wyświetlona dodatkowa informacja.

9. Po poprawnym uzupełnieniu formularza i zatwierdzeniu go przyciskiem „Zmieo
hasło”, zostanie wyświetlony następujący komunikat:
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10. Po poprawnym podaniu danych logowania, wyświetlony zostanie ekran główny
ZEFIR-SCADA:

11. Panel sterujący systemu ZEFIR-SCADA podzielony jest na 6 głównych sekcji:

B

D

A

E
F
C
Dane z elektrowni zapisywane są do bazy danych co 1 minutę. Sekcje A, B, C przedstawiają
parametry najbardziej aktualne, odświeżane (sprawdzane) przez system co 10 sekund. Sekcja
D jest sekcją mieszaną, gdyż podaje parametry rzeczywiste z odświeżaniem wyświetlanych
danych co 5 minut lub wyświetla parametry historyczne z przedziału czasowego wybranego
przy pomocy sekcji E. Ostatnim elementem systemu ZEFIR-SCADA jest sekcja F, która jest
sekcją sterującą, odświeżaną co 10 sekund.
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12. Funkcje poszczególnych sekcji:
A) Sekcja ta pozwala na wybór lokalizacji elektrowni (aktywna przy kilku
lokalizacjach) oraz przegląd aktualnego czasu jej pracy, wyprodukowanej przez
nią energii i daty ostatniej aktualizacji bazy danych. Czas odświeżania: 10sekund.

B) Ta sekcja zawiera ostatnie odczytane wartości kierunku i prędkości wiatru, mocy
elektrowni osiąganej w tych warunkach oraz wartośd temperatury zewnętrznej.
Czas odświeżania: 10 sekund.

C) Sekcja ta została podzielona na dwie kolumny. W kolumnie „Awarie” wyświetlane
są informacje na temat problemów zgłoszonych przez wewnętrzny system
sterowania turbiny. Druga kolumna o nazwie „Uwagi” zawiera informacje na
temat działao podejmowanych przez sterownik PLC na podstawie rejestrowanych
przez niego sygnałów. Czas odświeżania: 10 sekund.

9

PL.
Spis komunikatów kolumny „Awarie”:
Wyświetlany komunikat
A01 – Błąd wewnętrzny sterownika

Opis
Nieprawidłowa praca wewnętrznych
układów sterownika elektrowni.
Problem z pobraniem parametrów
konfiguracyjnych lub brak dostępu do
pamięci danych. Automatyczne przejście do
ustawieo fabrycznych.
Nieprawidłowa praca elektroniki sterownika.
Wykrycie niepoprawnego sygnału
zegarowego.
Rezerwowe pole informacyjne.
Brak reakcji na próbę zmiany położenia
gondoli, lub zgłoszenie błędu przez falownik.
Brak reakcji na próbę zmiany położenia kąta
łopat, lub zgłoszenie błędu przez falownik.
Brak informacji o odhamowaniu elektrowni
lub zły stan hamulców.
Informacja o ustawieniu kąta łopat równym
lub mniejszym od -1.5°, problemach w
komunikacji z falownikiem lub
nieprawidłowej pracy układu pomiarowego.
Rezerwowe pole informacyjne.
Błędna praca jednego z czujników prędkości
obrotowej wirnika objawiająca się brakiem
impulsów lub zakłóceniami. Przejście do
awaryjnego zatrzymania.
Przekroczeniu maksymalnej prędkości
obrotowej wirnika. Przejście do awaryjnego
zatrzymania.
Awaria zasilania układów automatyki.
Brak komunikacji z modułem pomiarowym
umieszczonym w gondoli.
Brak komunikacji z falownikiem silnika
zmiany kąta położenia gondoli.
Brak komunikacji z falownikiem silnika
zmiany kąta łopat.
Brak komunikacji z regulatorem obciążenia
(jeśli był zainstalowany). Awaria ta nie
wpływa na bezpieczeostwo pracy
elektrowni, ale powoduje zatrzymanie
turbiny.

A02 – Błąd konfiguracji sterownika

A03 – Błąd sygnału zegarowego

A04
A05 – Błąd sterowania kąta Alfa
A06 – Błąd sterowania kąta Beta
A07 – Błąd sterowania hamulców
A08 – Błąd ustawienia kąta Beta

A09
A10 – Błąd pomiaru obrotów wirnika

A11 – Przekroczone obroty maksymalne

A12 – Błąd zabezpieczeo
A13 – Błąd komunikacji z koncentratorem
A14 – Błąd komunikacji z falownikiem Alfa
A15 – Błąd komunikacji z falownikiem Beta
A16 – Błąd komunikacji z regulatorem
obciążenia
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Spis komunikatów kolumny „Uwagi”:
Wyświetlany komunikat
U01 – Inicjalizacja sterownika
U02 – Słaby wiatr

Opis
Uruchomienie sterownika elektrowni.
Zbyt mała prędkośd wiatru. Zatrzymanie
elektrowni.
Zbyt duża prędkośd wiatru. Zatrzymanie
elektrowni.
Nieoptymalne ustawienie wirnika turbiny
względem kierunku wiatru. Rozpoczęcie
procedury korygującej.
Zatrzymanie wirnika i obrót głowicy turbiny
do położenia optymalnego względem
kierunku wiatru. Procedura uruchamiana
przy nagłych, dużych zmianach kierunku
wiatru.
Brak obrotów wirnika mimo wystarczającej
siły wiatru.
Wykrycie nieprawidłowego kierunku
obrotów wirnika.
Osiągnięcie maksymalnego położenia
gondoli w jednym z kierunków obrotu.
Zatrzymanie obrotu gondoli.
Praca sterownika na ustawieniach
fabrycznych.
Rezerwowe pole informacyjne.
Wykrycie dużych zmian kąta łopat wirnika w
krótkim czasie, prowadzące do zatrzymania
pracy elektrowni. Wyłączenie informacji po
upływie 5 minut ciągłej, poprawnej pracy
czujnika kąta łopat.
Rezerwowe pole informacyjne.
Restart modułu pomiarowego
umieszczonego w gondoli.
Rezerwowe pole informacyjne.
Zatrzymanie elektrowni przez użytkownika.
Zatrzymanie serwisowe elektrowni. Może
byd ono zainicjowane lokalnie lub zdalnie
przez serwisanta, bądź system sam
automatycznie może zatrzymad elektrownię,
w przypadku powtarzających się informacji o
problemach w jej pracy.

U03 – Silny wiatr
U04 – Korekta ustawienia gondoli

U05 – Zatrzymanie. Zmiana położenia

U06 – Brak rozpędzania
U07 – Lewe obroty wirnika
U08 – Położenie graniczne gondoli

U09 – Konfiguracja fabryczna
U10
U11 – Kontrola kąta beta

U12
U13 – Inicjalizacja koncentratora
U14
U15 – Zatrzymanie na żądanie
U16 – Zatrzymanie serwisowe

11

PL.
D) Jest to największa sekcja panelu ZEFIR-SCADA. Bezpośrednio po zalogowaniu do
systemu, wyświetlany jest wykres parametrów pracy elektrowni oraz warunków
atmosferycznych od początku doby. Jest on aktualizowany na bieżąco. Czas
odświeżania wyświetlanych informacji wynosi 5 minut. Po przesunięciu kursora
myszki w obszar wykresu lub kliknięciu na wybrane miejsce na wykresie
(w przypadku urządzeo z ekranem dotykowym) , powyżej wykresu wyświetlone
zostaną szczegółowe dane dla tego „punktu w czasie”:
 prędkośd wiatru (V wiatru*m/s+),
 moc elektrowni (Moc [kW]),
 prędkośd obrotowa wirnika turbiny (V obr[x10 rpm]),
 kierunek wiatru (Kier. wiatru*x10°+),
 temperatura (Temp.*°C+),
 data zarejestrowania powyższych parametrów.

Wykres sekcji D posiada wbudowaną opcję skalowania danego obszaru w dwóch osiach, w
celu dokładniejszego przeglądania wybranego przedziału czasowego.
By powiększyd dany obszar wykresu, należy kliknąd lewym przyciskiem myszy w
żądanym punkcie (znajdującym się w obszarze wykresu) i bez puszczania przycisku,
przeciągnąd myszką wzdłuż jednej z osi. Puszczenie klawisza myszy spowoduje powiększenie
wybranego obszaru wykresu względem wybranej osi. Powiększony wykres można przeglądad
przed i po wstępnie zaznaczonym obszarze. W tym celu należy przycisnąd i trzymad jeden z
klawiszy ALT lub SHIFT znajdujący się na klawiaturze komputera, a następnie kliknąd w
dowolnym miejscu wykresu lewym przyciskiem myszki, i nadal go trzymając przesuwad
myszką wzdłuż wybranej osi. Funkcjonalnośd ta może byd ograniczona na urządzeniach
z ekranem dotykowym i jej dostępnośd będzie zależała od oprogramowania zainstalowanego
na danym urządzeniu (obsługa dotyku, rodzaj przeglądarki internetowej, etc.)
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E) Ta sekcja służy do wyboru przedziału czasowego z jakiego będą wyświetlane na
wykresie historycznie zarejestrowane dane. Aby rozpocząd pracę
z wykorzystaniem tej sekcji, należy w polu „Wybierz datę koocową” wpisad
ostatnią datę z żądanego przedziału w formacie RRRR-MM-DD (np. 2013-10-13)
lub kliknąd w pole wpisywania daty i wybrad ją z wysuwanego kalendarza. Po
uzupełnieniu pola daty koocowej należy kliknąd przycisk potwierdzający zakres
żądanego przedziału czasowego.
W zależności od wybranego przycisku, otrzymuje się różne zakresy przedziału
czasowego i różną rozdzielczośd wykresu:
 Dzieo: zakres przedziału czasowego wynosi 24 godziny, a rozdzielczośd
wykresu 1 minutę.
 Tydzieo: zakres przedziału czasowego wynosi 7 dni, a rozdzielczośd
wykresu 1 godzinę,
 Miesiąc: zakres przedziału czasowego wynosi 30 dni (28,29 lub 31
w zależności od ilości dni w danym miesiącu), a rozdzielczośd wykresu 1
dzieo,
 Rok: zakres przedziału czasowego wynosi 365 dni (366 dni dla roku
przestępnego), a rozdzielczośd wykresu 1 tydzieo.

F) Sekcja ta jest sekcją sterującą. Zawiera ona trzy przyciski: START, STOP oraz
WYLOGUJ. Wciśnięcie przycisku START powoduje wysłanie do elektrowni żądania
jej uruchomienia. Potwierdzeniem przyjęcia przez sterownik tego zadania do
realizacji jest podświetlenie przycisku START na zielono oraz wyłączenie
czerwonego podświetlenia przycisku STOP. W przypadku chęci zatrzymania
elektrowni, należy wybrad przycisk STOP. Potwierdzeniem przyjęcia przez
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sterownik tego zadania do realizacji jest podświetlenie przycisku STOP na
czerwono oraz wyłączenie zielonego podświetlenia przycisku START.
Powyżej przycisków START/STOP znajduje się pole sygnalizujące zatrzymanie
serwisowe elektrowni, o nazwie „STOP SERWISOWY”. Gdy nie są prowadzone
żadne prace serwisowe, to pole podświetlone jest na kolor szary. Jeśli osoba
serwisująca elektrownię zatrzyma ją lokalnie lub zdalnie, pole „STOP
SERWISOWY” zostanie podświetlone na kolor pomaraoczowy. Należy zwrócid
uwagę, że zapalenie sygnału informującego o zatrzymaniu serwisowym nie
wpływa na przyjmowanie przez system komend START/STOP. Są one
rejestrowane na bieżąco, a ich realizacja nastąpi dopiero w momencie, gdy pole
„STOP SERWISOWY” przestanie byd podświetlone na pomaraoczowy.

Ostatnim przyciskiem tej sekcji jest guzik „WYLOGUJ”. Po zakooczonej pracy
z systemem ZEFIR-SCADA użytkownik jest zobowiązany do bezpiecznego
opuszczenia panelu sterowania, poprzez wciśnięcie tego przycisku. Jeśli operator
zapomni się wylogowad, po wykryciu przez system 15-minutowego okresu
bezczynności zostanie wyświetlony komunikat z informacją o automatycznym
wylogowaniu. Jeśli użytkownik nie potwierdzi chęci pozostania zalogowanym
poprzez wciśnięcie przycisku „Przedłuż sesję”, system automatycznie go wyloguje
po upływie kolejnych 60 sekund.
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13. Dane kontaktowe producenta systemu:

DR ZĄBER Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 1, 33-300 Nowy Sącz, Polska
tel.: +48 18 4156021, fax: +48 18 4156022
email: biuro@zaber.com.pl
NIP 734-29-42-720
REGON: 492839371
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Wind turbine remote control and monitoring system

ZEFIR-SCADA
User’s guide

ENGLISH VERSION / WERSJA ANGIELSKA
v. 1.4
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ZEFIR-SCADA remote control and monitoring system is a software built using modern
web pages technology and is used for the two way communication between user and ZEFIR
wind turbines. With the Internet access operator can remotely start and stop wind turbine,
view its actual parameters, check local atmosphere data, or even look through recorded
historical information from the chosen periods of time. All of these functions are available
from both desktops as well as mobile devices such as mobile phones or tablets with access
to the Internet.
This manual is meant to show the user how to quickly and easily get the remote
access to the operating parameters of your power plant. After reading this document, he will
be able to:







connect to the ZEFIR-SCADA system from any device connected to the Internet,
check the connection safety,
correctly log on to the control system,
analyze recorded operating parameters of power plant (both current and historical),
properly navigate in the the area of the main graph,
assess the power plant condition on the basis of the list of displayed "remarks" and
"faults",
 remotely start and stop the wind turbine,
 safely leave the control system / log out properly.

Despite the high ergonomics and ease of use of the system, before working with the
ZEFIR-SCADA software, manufacturer recommends to read this document in its entirety. Not
all displayed information, methods of signaling the power plant operating states, or
capabilities of individual sections are obvious and visible immediately after logging into the
system. Omitting to read this instruction may result in a lack of understanding of certain
features and even a misinterpretation and incorrect conclusions deduced during operation
with the software. Therefore...

…we invite for the reading
DR ZĄBER Team
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1. The first step to get the remote access to the ZEFIR wind turbine (through a ZEFIRSCADA system) is to launch a web browser on the device connected to the Internet.
In the address bar, enter one of the following options, and then press the
confirmation button (usually ENTER or OK):
c) www.zefir-scada.pl
d) zefir-scada.pl

2. Make sure that the address bar displays the symbol of a secure, encrypted
connection. Depending on the browser, the symbol can vary, but it is usually a
symbol of a padlock. The connection with the ZEFIR-SCADA website is protected by
encryption using the 128-bit security key. On startup, website presents to the
browser a certificate confirming the safety an encrypted connection. "Warning" or
"crossed out" appearance of a padlock indicates the occurrence of a problem with
the certificate and usually inadequately protected connection. In this case, you
should avoid logging into the SCADA system and report this fact via e-mail or phone
to the manufacturer of the turbine
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3. After correctly entering the address of a website and verifying the presence of a
secure connection, you can go to the ZEFIR-SCADA system login screen:

4. Select the language of the ZEFIR-SCADA system.
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5. In the first of two available fields, enter the User name given by the turbine
manufacturer, in the second field enter the received Password, and then click „Login”
button.

6. If a mistake was made when entering a User name or Password in the previous steps,
then the system displays additional information:

In case of username or password loss, for security reasons, you can recover it only through
contact with the turbine manufacturer.
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7. In order to change the old password for a new one, click the "Change password" link
and fill out the form correctly. In case of missing data in any of the fields, the system
will display an error message.

8. Entering an incorrect username or password will result in displaying additional
information.

9. After properly completing the form and confirming it by pressing the "Change
password" button, system will display the following message:
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10. After successful login, the main screen of ZEFIR-SCADA system will be displayed:

11. ZEFIR-SCADA Control Panel is divided into 6 main sections:

B

D

A

E
F
C
Data from the the power plant are saved to the database every 1 minute. Sections A, B, C
show the most current parameters, refreshed (checked) by the system every 10 seconds.
Section D is a mixed section, because it displays the actual parameters with the refresh of
the displayed data every 5 minutes or displays the historical parameters, selected by using
the section E. The final element of the ZEFIR-SCADA system is section F, which is the control
section, refreshed every 10 seconds.
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12. The functions of individual sections:
A) This section allows you to select the location of the power plant (active with
several locations) and an overview of the current time of its work, produced
energy and the date of last update. Refresh time: 10 seconds.

B) This section contains the latest information about the wind speed and direction,
the turbine power achieved under these conditions and the value of the ambient
temperature. Refresh time: 10 seconds.

C) This section has been divided into two columns. The „Faults” column displays
information about the problems reported by the turbine internal control system.
The second column called "Remarks" contains information about the actions
taken by the PLC on the basis of the recorded signals by. Refresh time: 10
seconds.
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List of „Faults”:
Displayed message
A01 – Controller internal error

Description
Improper operation of turbine controller
internal systems.
The problem with downloading the
configuration parameters, or no access to
the data memory. Automatic entry into
factory settings.
Improper controller electronics operation.
Incorrect clock signal detected.
Unused information field.
No reaction to attempt to change the
position of nacelle, or an error reported by
the inverter.
No reaction to attempt to change the angle
of the blades, or an error reported by the
inverter.
No information about turbine brakes
unlocking or bad condition of the brakes.
Information about setting the blade angle
equal to or less than -1.5 °, problems in
communication with the inverter or
malfunction of the measuring system.
Unused information field.
Faulty operation of one of the rotor speed
sensors seen as lack of impulses or as
interferences. Entry into an emergency stop
procedure.
Rotor maximum speed exceeded. Entry into
an emergency stop procedure.
Awaria zasilania układów automatyki.
No communication with the measuring
module placed in the nacelle.
No communication with the nacelle yaw
mechanism motor inverter.
No communication with the pitch control
mechanism motor inverter.
No communication with the load controller
(if it was installed). This failure does not
affect the safety of power plant operation,
but will stop the turbine.

A02 – Controller configuration error

A03 – Clock signal error
A04
A05 – Alpha angle control error

A06 – Beta angle control error

A07 – Brake control error
A08 – Beta angle adjustment error

A09
A10 – Rotor speed measurement error

A11 – Maximum speed exceeded
A12 – Safety systems error
A13 – Hub communication error
A14 – Alpha inverter communication error
A15 – Beta inverter communication error
A16 – Load controller communication error
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List of „Remarks”:
Displayed message
U01 – Controller initialization
U02 – Low wind

Description
Wind turbine controller launch.
Wind speed too low. Entry into a stop
procedure.
Wind speed too high. Entry into a stop
procedure.
Not optimal settings of the turbine rotor in
relation to the wind direction. Start of the
correction procedure.
Stopping the rotor and the rotation of the
turbine head to the optimal position in
relation to the wind direction. The
procedure starts with the sudden large
changes in the wind direction.
No rotor rotation despite sufficient wind
strength.
Incorrect rotor rotation direction detected.
Achieving the maximum position of the
nacelle in one of the rotation direction.
Stopping the nacelle rotation.
Controller operates with factory settings.
Unused information field.
Too fast rotor blades angle change detected,
leading to turbine operation stop. Turning
off the information after 5 minutes of
continuous, correct operation of the blades
angle sensor.
Unused information field.
Restart of the measurement module located
in the nacelle.
Unused information field.
Turbine stopped by user.
Turbine stopped in a service mode. It can be
initiated locally or remotely by a service, or
in case of repeated turbine operating
problems, the system itself can
automatically stop the power plant.

U03 – High wind
U04 – Correcting nacelle position

U05 – Stop. Changing position

U06 – No acceleration
U07 – Reverse rotation
U08 – Nacelle position limit

U09 – Factory configuration
U10
U11 – Beta angle control

U12
U13 – Hub initialization
U14
U15 – Stop on demand
U16 – Service stop
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D) It is the largest section of the ZEFIR-SCADA panel. Immediately after logging,
system displays graph of the power plant operating parameters and the weather
conditions from the beginning of the day. It is updated on a regular basis. Refresh
time of the displayed information is 5 minutes. After moving the mouse in the
chart area or clicking on the desired location in the graph (for touch screen
devices), above the graph will be displayed details for this "point in time":
 wind speed (Wind v.[m/s]),
 power generated by turbine (Power [kW]),
 rotational speed of turbine rotor (Rotor rpm[x10]),
 wind direction (Wind dir.*x10°]),
 temperature (Temp*°C+),
 the date of recording the above parameters.

Graph of the section D has built-in an area scaling option in two axes, in order to better view
of the selected time interval.
To enlarge the area of the graph, click the left mouse button at the desired point
(located in the area of the chart) and without releasing the button, drag the mouse along
one axis. Releasing the mouse button will enlarge the area of the graph in relation to the
selected axis. An enlarged data area in the graph can be viewed before and after the preselected area. To do this, press and hold one of the ALT or SHIFT keys located on the
computer keyboard, and then click anywhere in the graph with the left mouse button, and
still holding it move the mouse along the selected axis. This functionality may be limited on
the devices with a touch screen and its availability will depend on the software installed on
the device (support for touch, web browser type, etc.)
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E) This section is used to select the time interval from which the graph will display
the historically recorded data. To start using this section, under "Select the end
date" enter the last date of the desired range in the following format: YYYY-MMDD (eg. 2013-10-13), or click the text input box and select it from the pop-up
calendar . After filling the end-date field, click the button with the desired time
interval range.
Depending on the selected button, the various interval ranges and different chart
resolution will be displayed:
 Day: 24-hours interval range with 1-minute chart resolution.
 Week: 7-days interval range with 1-hour chart resolution,
 Month: 30-days interval range (28,29 or 31 depending on the number of
days in a month), with 1-day chart resolution,
 Year: 365-days interval range (366 days for leap year), with 1-week chart
resolution.

F) This section is a control section. It contains three buttons: START, STOP and LOG
OUT. Pressing the START button sends request to launch the power plant. If the
controller will accept this task for realization, then the backlighting of the START
button will turn green, and the backlighting of the STOP button will turn off. If
you wish to stop the turbine, select the STOP button. If the controller will accept
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this task for realization, then the backlighting of the STOP button will turn red,
and the backlighting of the START button will turn off.
Above the START / STOP button is a field which indicates the stopping of the
power plant in service mode, called "SERVICE STOP". When there are no ongoing
maintenance works, this field is highlighted in gray. If a person who is servicing
the power plant will stop it locally or remotely, the "SERVICE STOP" field will be
highlighted in orange. It should be noted that the signal informing about the
service stoppage does not affect the START / STOP commands acceptance by the
system. They are recorded on a regular basis, and their realization will take place
only when the "SERVICE STOP" field cease to be highlighted in orange.

The last button of this section is a "LOG OUT" button. After using the ZEFIRSCADA system, user is required to safely leave the control panel by pressing this
button. If the operator forgets to log out, when system detects 15-minute period
of inactivity it will display the information about the automatic log out. If user
doesn't confirm the desire to remain logged in by pressing the "Extend Session"
button, then the system automatically logs out after another 60 seconds.
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13. Manufacturer contact information:

DR ZĄBER Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 1, 33-300 Nowy Sącz, Poland
tel.: +48 18 4156021, fax: +48 18 4156022
email: biuro@zaber.com.pl
NIP 734-29-42-720
REGON: 492839371
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Bedienungsanleitung der Fernüberwachung und
Steuerungssystem

ZEFIR-SCADA

DEUTSCH VERSION / WERSJA NIEMIECKA
v. 1.4
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Die Fernsteuerung und Überwachung der ZEFIR-SCADA-Software basiert auf der
modernen Websites Technologie und wird für die Zwei-Wege-Kommunikation zwischen
Windkraftanlagen der ZEFIR-Serie und dem Benutzer verwendet. Mit dem Zugriff über das
Internet, kann der Benutzer die Anlage fern starten oder stoppen, hat Zugriff auf aktuelle
Arbeitsparameter und lokale Wetterdaten, und kann auch aufgezeichnete, historische
Informationen aus den ausgewählten Zeitintervallen abrufen. Alle diese Funktionen sind
vom Desktop-Computer sowie Mobiltelefon oder Tabletts mit Zugang zum Internet
verfügbar.
Dieses Handbuch zeigt dem Benutzer, wie schnell und einfach der Zugriff auf die
Betriebsparameter der Anlage ist. Nach der Lektüre dieses Dokuments ist er in der Lage:
 eine Verbindung zum System ZEFIR-SCADA von jedem Gerät durch das Internet
herzustellen,
 die Sicherheit der Verbindung zu überprüfen ,
 sich ordnungsgemäß einzuloggen,
 die Analyse der erfassten Arbeitsparameter der Anlage (historische und aktuelle)
auszuführen
 sich innerhalb der Hauptgrafik richtig zu bewegen,
 den Betriebszustand der Anlage auf Grund der aufgelisteten "Kommentare" und
"Fehler" zu beurteilen,
 die Anlage fern zu starten oder zu stoppen,
 das System sicher zu verlassen / richtig auszuloggen.

Trotz der hohen Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit des Systems, bevor Sie mit
der Software ZEFIR-SCADA beginnen zu arbeiten, empfehlen wir Ihnen genau dieses
Dokument zu lesen. Nicht alle angezeigten Informationen, Verfahren zur Signalisierung der
Betriebszustände der Anlage, die Möglichkeit der einzelnen Abschnitte sind sofort verfügbar,
nachdem sie sich in das System einloggen. Wenn Sie nicht genau diese Anweisungen
verstehen, können Sie bestimmte Funktionen nicht richtig nutzen und auf eine falsche
Interpretation von Fehlermeldungen kommen, die zu falschen Schlussfolgerungen führen
können.
Im Zusammenhang …

…laden wir zum lesen!
Team DR ZĄBER
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1. Der erste Schritt zum Fernzugriff auf die Windkraftanlage ZEFIR (durch ein System
von ZEFIR-SCADA) ist, einen Web-Browser auf dem Gerät zu starten. In der
Adressleiste geben Sie eine der nachfolgenden Optionen und dann mit ENTER oder
OK bestätigen:
a) www.zefir-scada.pl
b) zefir-scada.pl

2. Stellen Sie sicher, dass die Adressleiste das Symbol für eine sichere, verschlüsselte
Verbindung zeigt. Je nach Browser kann das Symbol variieren, aber in der Regel ist es
ein Schloss-Symbol. Die Verbindung mit dem Web-ZEFIR-SCADA wird durch 128-Bit
Verschlüsselung geschützt. Die Webseite, wenn Sie den Browser starten, zeigt eine
Bestätigung über die Sicherheit der verschlüsselten Verbindung. Warn- oder
gekreuztes Aussehen des Schlosses meldet ein Problem mit dem Zertifikat und eine
unzureichend geschützte Verbindung. In diesem Fall sollten Sie sich nicht in das
SCADA-System einloggen und leiten Sie das Problem per E-Mail oder Telefon an den
Hersteller der Windkraftanlage weiter.
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3. Nach korrekter Adress-Eingabe und Auftreten einer sicheren Verbindung landen Sie
auf dem Anmeldebildschirm ZEFIR-SCADA, mit dessen Hilfe Sie sich Einloggen, das
Passwort ändern und die Anwendung für Bluetooth-Version für Geräte mit AndroidBetriebssystem oder dieses Handbuch herunterladen:

4. Wählen Sie die Systemsprache.
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5. Im ersten von zwei zur Verfügung stehenden Feldern, geben Sie den vom Hersteller
zugeschriebenen Benutzername, im zweiten Feld das Passwort ein, und klicken Sie
dann auf "Einloggen".

6. Wenn Sie in den vorherigen Schritten einen Fehler gemacht haben, zeigt das System
zusätzliche Informationen:

Wenn Sie Ihren Benutzernamen oder Passwort vergessen haben müssen Sie den Kontakt mit
dem Hersteller aufnehmen.
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7. Um das alte Passwort zu ändern, klicken Sie auf "Passwort ändern" und füllen die
Felder korrekt aus. Beim Fehlen von Daten in einem der Felder, zeigt das System eine
Fehlermeldung.

8. Im Falle eines ungültigen Benutzernamens oder Passwort, werden zusätzliche
Informationen angezeigt.

9. Nach dem erfolgreichen Ausfüllen des Formulars und bestätigen mit „Passwort
ändern", wird die folgende Meldung angezeigt:
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10. Nach der
ordnungsgemäßen Anmeldedaten-Eingabe
Hauptbildschirm ZEFIR-SCADA angezeigt:

wird

der

11. Das Bedienfeld des ZEFIR-SCADA-Systems beinhaltet sechs Hauptbereiche:

B

D

A

E
F
C
Die Daten aus der Anlage werden in der Datenbank jede Minute gespeichert. Die Abschnitte
A, B, C zeigen die aktuellen Parameter, aktualisiert durch das System alle 10 Sekunden. Der
zusammengesetzte Abschnitt D zeigt die echten Betriebsparameter, die alle 5 Minuten
aktualisiert sind oder zeigt die historischen Daten aus der Sektion E für ausgewählten
Zeitraum. Das letzte Element des ZEFIR-SCADA- Systems ist die Steuerungssektion F,
aktualisiert alle 10 Sekunden.
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12. Die Funktionen der einzelnen Sektionen:

A) In diesem Abschnitt können Sie den Standort der Anlage auswählen und einen
Überblick über die aktuellen Betriebsparameter, Ertrag und Datum der letzten
Datenbankaktualisierung sehen. Aktualisierung der Anzeige: 10 Sekunden.

B) Dieser Abschnitt enthält die letzt gelesenen Werte der Windgeschwindigkeit und
Windrichtung sowohl die aktuelle Leistung der Anlage sowie die
Außentemperatur. Aktualisierung der Anzeige: 10 Sekunden.

C) Dieser Abschnitt ist in zwei Spalten geteilt. In der Spalte "Ausfälle" werden
Informationen über die durch das interne Kontrollsystem gemeldeten Probleme
gezeigt. Die zweite Spalte "Anmerkungen" enthält Informationen über die PLCRelais. Aktivitäten auf Grund der von ihm aufgezeichneten Signale. Aktualisierung
der Anzeige: 10 Sekunden.
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Auflistung der Meldungen „Ausfälle”-Spalte:
Angezeigte Meldung
A01 – Treibermodul-interner Fehler
A02 – Treibermodul-Konfigurationsfehler

A03 – Taktsignal-Fehler
A04
A05 – Alphawinkel - Steuerungsfehler

A06 – Betawinkel - Steuerungsfehler

A07 – Bremsen - Steuerungsfehler
A08 – Betawinkel - Einstellungsfehler

A09
A10 – Rotordrehung - Messfehler

A11 – maximale Drehzahl überschritten

A12 – Sicherheitsfehler
A13 – Kommunikationsfehler mit
Messmodul
A14 – Kommunikationsfehler mit Umrichter
Alfa
A15 – Kommunikationsfehler mit Umrichter
Beta
A16 – Kommunikationsfehler mit Lastrelais
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Beschreibung
Fehlerhafte Funktion der internen
Strukturen des Anlagentreibers.
Ein Problem mit Herunterladen der
Konfigurationsparameter oder fehlender
Zugang zum Datenspeicher. Automatischer
Rückgang zur Werkseinstellungen .
Fehlerhafter Treiberelektronik-Betrieb.
Erkennung falsches Taktsignal.
Reserve Informationsfeld
Keine Reaktion auf Gondelposition –
Änderung oder Fehlermeldung vom
Umrichter.
Keine Reaktion auf Blattwinkel Positionsänderung oder Fehlermeldung vom
Umrichter.
Keine Informationen über die Lockerung der
Bremsen oder ihren schlechten Zustand.
Informationen über die
Blattwinkeleinstellung gleich oder kleiner als
-1,5 °. Kommunikationsprobleme mit dem
Umrichter oder eine Fehlfunktion des
Messsystems.
Reserve Informationsfeld
Einer der Drehgeschwindigkeit-Sensoren des
Rotors gibt keine Impulse oder sie sind
durch Störsignale überlagert. Wechsel zu
einer Notbremsung.
Die maximale Drehzahl des Rotors
überschritten. Wechsel zu einer
Notbremsung.
Stromausfall der Automatisierungssysteme.
Kommunikationsfehler mit Messmodul in
der Gondel.
Kommunikationsfehler mit Motor Umrichter der Gondelwinkel- Einstellung.
Kommunikationsfehler mit Motor Umrichter der Blattwinkel-Einstellung.
Kommunikationsfehler mit Lastrelais (falls
installiert). Dieser Fehler hat keine
Auswirkungen auf den sicheren Betrieb der
Anlage, wird aber die Anlage stoppen.
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Auflistung der Meldungen „Anmerkungen”-Spalte:
Angezeigte Meldung
U01 –Treibermodul -Initialisierung
U02 – schwacher Wind

Beschreibung
Start der Anlagentreiber
Windgeschwindigkeit zu niedrig. AnlagenStop
Windgeschwindigkeit zu groß. Anlagen-Stop
Nicht optimale Einstellung des Rotors zur
Windrichtung. Start der Korrekturverfahren .
Rotor-Stop . Drehung der Gondel in die
optimale Position gegen die Windrichtung.
Das Verfahren beginnt bei den großen und
schlagartigen Windrichtungsänderungen.
Keine Rotation des Rotors trotz
ausreichender Windstärke.
Falsche Drehrichtung- Erkennung des Rotors
Die Gondel hat die Grenzposition in einer
Drehrichtung erreicht. Die Drehung wird
gestoppt.
Treiberbetrieb mit Werkseinstellungen.
Reserve Informationsfeld
Große Änderungen in dem Winkel der
Rotorblättereinstellung führen in kurzen
Zeitintervallen zum Stillstand der Anlage. Die
Meldung wird nach 5 Minuten korrekten
Dauerbetriebs des Blattwinkel -Sensors
gelöscht.
Reserve Informationsfeld
Messmodul-Restart in der Gondel.
Reserve Informationsfeld
Anlagen-Stop durch Benutzer
Service -Stop. Er kann Lokal oder aus der
Ferne von einem Servicemitarbeiter
durchgeführt werden, aber auch durch das
System bei wiederholten
Störungsmeldungen.

U03 – starker Wind
U04 – Einstellungskorrektur der Gondel
U05 – Stop. Positionsänderung

U06 – fehlende Beschleunigung
U07 – Rückwärtsdrehung des Rotors
U08 – Grenzposition der Gondel

U09 – Werkseinstellung
U10
U11 – Betawinkel-Kontrolle

U12
U13 – Messmodul-Initialisierung
U14
U15 – Bedarf -Stop
U16 – Service-Stop
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D) Dies ist die größte Sektion des Panels ZEFIR-SCADA. Direkt nach der Anmeldung
wird die grafische Darstellung des Betriebsparameters der Anlage angezeigt und
auch die Wetterbedingungen vom Anfang des Tages. Es wird alle 5 Minuten
aktualisiert. Wenn Sie die Maus im Diagrammbereich schieben, oder die
gewünschte
Stelle berühren (für Geräte mit Touchscreen), werden über
Diagramm die Details zu diesem Zeitpunkt angezeigt:
 Windgeschwindigkeit (V Wind[m/s]),
 Leistung der Anlage (Leistung [kW]),
 Drehgeschwindigkeit des Turbinenrotors (V-Dreh[x10 rpm]),
 Windrichtung (Windrichtung*x10°+),
 Temperatur(Temp.*°C+),
 Tag der Speicherung der oben genannten Parameter.

Die Grafik der Sektion D verfügt über eine integrierte Zweiachsen-Skalierungsoption des
Bereiches um das ausgewählte Zeitintervall genauer zu sehen.
Um den Bereich zu vergrößern, klicken Sie mit der linken Maustaste auf die
gewünschte Stelle und ohne Loslassen der Taste, ziehen Sie die Maus entlang einer Achse.
Durch Loslassen der Maustaste vergrößert sich der ausgewählte Bereich der ausgewählten
Achse entlang. Ein vergrößertes Teil des Diagramms kann vor und nach dem vorgewählten
Bereich analisiert werden. Um dies zu erreichen, drücken Sie und halten einer der Tasten
ALT oder SHIFT auf der Computer-Tastatur und klicken dann auf eine beliebige Stelle auf der
Grafik mit der linken Maustaste, halten sie und ziehen Sie die Maus der ausgewählten Achse
entlang. Diese Funktion kann auf manchen Geräten beschränkt sein (z.B. mit Touch-Screen)
und die Verfügbarkeit wird von der auf dem Gerät installierten Software (Unterstützung für
Touch, Browser-Typ, etc.) abhängig.
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E) In dieser Sektion kann die Abrufzeit für die historischen Daten gewählt werden.
Zum Starten diese Funktion muss man in Feld "Wähle das Enddatum" das letzte
Datum des gewünschten Bereichs im Format JJJJ-MM-DD (z.B. 2013.10.13)
einfügen oder auf das Feld klicken und das Datum aus dem angezeigten Kalender
auswählen und bestätigen.
Abhängig von der gewählten Taste werden die verschiedenen Intervallbereiche
und unterschiedliche Diagramauflösungen gezeigt:
 Tag: Zeitintervall 2Stunden, Auflösung 1 Minute.
 Woche: Zeitintervall 7 Tage, Auflösung 1 Stunde,
 Monat: Zeitintervall 30 Tage (28,29 oder 31), Auflösung 1 Tag,
 Jahr: Zeitintervall 365 Tage (oder 366), Auflösung 1 Woche.

F) Diese Sektion ist ein Steuerbereich. Sie enthält drei Schalttasten: Start, Stop und
Ausloggen. Durch drücken der START-Taste wird ein Startbefehl zur Anlage
gesendet. Bestätigung des Befehls wird durch Einschaltung der grünen
Unterbeleuchtung der Start-Taste und Ausschaltung der roten Unterbeleuchtung
der Stop-Taste signalisiert. Anhalten der Anlage wird durch drücken der StopTaste geführt. Bestätigung des Befehls wird durch Ausschaltung der grünen
Unterbeleuchtung der Start-Taste und Einschaltung der roten Unterbeleuchtung
der Stop-Taste signalisiert.
Oberhalb der START / STOP –Tasten befindet sich ein Feld „SERVICE-STOP“ zur
Benachrichtigung über Serviceanhaltung der Anlage. Bei Serviceanhaltung (Fern
oder manuell) bekommt das Feld orange Unterbeleuchtung und bei normalem
Betrieb graue Unterbeleuchtung. Es sollte beachtet werden, dass bei
Serviceanhaltung das System die Befehle START und STOP annimmt, aber dessen
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Durchführung findet nach Beendigung der Servicearbeiten statt. Das Feld
„SERVICE-STOP“ bekommt graue Unterbeleuchtung.

Die letzte Taste dieser Sektion ist "AUSLOGGEN". Nach Nutzungsschluss
durch drücken der Taste "AUSLOGGEN" wird das sichere Verlassen des Systems
durchgeführt. Das System schaltet nach 15-minütiger Nutzungs-Ruhe eine
Meldung über die automatische Abschaltung ein. Wird die Anzeige nicht durch
den Klick auf „Sitzung verlängern“ gelöscht, schaltet sich das System selbst aus.
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13. Hersteller-Kontaktdaten:

DR ZĄBER GmbH
ul. Magazynowa 1, 33-300 Nowy Sącz, POLEN
Tel.: +48 18 4156021, Fax: +48 18 4156022
Email: biuro@zaber.com.pl
NIP 734-29-42-720
REGON: 4928393
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