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Zabezpieczenie Antykradzieżowe Transformatorów  
typ Z.A.T. 

PRZEZNACZENIE: 

System Zabezpieczenia Antykradzieżowego Transformatora 
– w skrócie System Z.A.T. – to system służący do ochrony 
przed kradzieżą urządzeo zainstalowanych na dużym 
terytorium i podłączonych do sieci elektrycznej niskiego 
napięcia. Zadaniem systemu jest szybkie i wiarygodne 
przekazanie informacji o ingerencji w dane urządzenie do 
jego właściciela. Czujnik ZAT-1 to urządzenie, którego 
zadaniem jest ciągły monitoring chronionego obiektu. Jest 
odporny na warunki atmosferyczne typowe dla klimatu 
Polski. 

CHARAKTERYSTYKA: 

Jako czujniki sygnalizujące ingerencję w chronione 
urządzenie wykorzystane są następujące elementy: 
 czujnik napięcia trójfazowego, 
 czujnik drgao (czujnik położenia), 
 czujniki stykowe, 
 czujnik otwarcia obudowy. 

Ze względu na szybkośd działania i koszty przesyłu danych 
podstawowym sposobem komunikacji w systemie jest 
transmisja GPRS. Czujniki ZAT-1 posiadają również 
możliwośd wysyłania komunikatów SMS. W razie problemów 
z GPRS system może wykorzystad komunikaty SMS do 
przesyłania powiadomieo. 

 
W skład systemu wchodzą: 

 Czujniki ZAT-1, 
 Sied GSM udostępniana przez operatora sieci komórkowej, 
 Serwer systemu zainstalowany w siedzibie właściciela systemu, 
 Opcjonalnie: stacje oddziałowe, 
 Opcjonalnie: modem GSM. 

System Z.A.T. może pracowad wykorzystując publiczny APN operatora sieci komórkowej. Jednakże, 
w celu odcięcia się od ataków hackerskich na system, mocno zaleca się wykupienie u operatora 
usługi prywatnego systemu APN pozwalającego na całkowite odseparowanie Systemu Z.A.T. od 
publicznej sieci Internet. 
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DANE TECHNICZNE: 

1. Małe wymiary, obudowa o wymiarach 80x55x160 *mm+ i wadze 0,35 *kg+ bez przewodów. 
2. Możliwośd transmisji danych za pomocą komunikacji GSM. W tym celu został wyposażony 

w modem GSM, wbudowaną antenę GSM i gniazdo umożliwiające włożenie karty SIM. Czujnik 
ZAT-1 korzysta z dwóch sposobów przekazywania danych: 
a) komunikat SMS, 
b) komunikacja GPRS. 

3. Jedno wejście napięcia trójfazowego. Obecnośd napięcia jest stale monitorowana. To wejście 
generuje zdarzenia od zaniku i pojawienia się napięcia. 

4. Trzy wejścia dwustanowe - stykowe. Dla każdego wejścia istnieje możliwośd zdefiniowania: 
a) opisu sygnału wejściowego, 
b) krótkiej nazwy sygnału wejściowego, 
c) sposobu reagowania na zwarcie i rozwarcie wejścia, 
d) czasu reakcji na zmianę sygnału wejściowego (filtrowanie krótkich zmian). 

5. Detektor wstrząsów – jest to trzyosiowy czujnik przyspieszeo. Dla tego czujnika zostały 
zdefiniowane 2 nastawy: 

a) strefa nieczułości, 
b) czas opóźnienia zadziałania czujnika. 

Dobierając odpowiednie wartośd nastaw możemy ustawid ten czujnik by reagował na: 
a) uderzenia, 
b) przechył. 

6. Czujnik otwarcia obudowy. 
7. Czujnik temperatury. Aktualna temperatura dodawana jest do komunikatów SMS i jej odczyt jest 

możliwy za pośrednictwem łącza GPRS. 
8. Wbudowany akumulator pozwalający na co najmniej 8 godz. pracy bez zasilania. 
9. Łącze USB pozwalający na konfigurację Czujnika ZAT-1 i zasilanie (w tym ładowanie akumulatora). 
10. Blok diód LED pozwalający określid stan funkcjonalny urządzenia. 
11. Łącze diagnostyczne, pozwalające podejrzed pracę modemu GSM, w przypadku problemów 

z logowaniem się do sieci GSM. 


