Automatyka Dystrybucji
Przegląd Produktów i Rozwiązań dla
Smart Grids

Dokument może ulec zmianie. Skontaktuj się z
ARTECHE w celu potwierdzenia parametrów i
dostępności opisanych tutaj produktów.
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1. Przegląd produktów Smart Grids
Zarządzanie operacyjne elektroenergetyczną siecią
dystrybucyjną, z uwagi na jej rozmiar i topologię jest złożonym
zadaniem. Nadzór, automatyzacja i funkcje zdalnego zarządzania
mają fundamentalne znaczenie dla poprawy planowania, redukcji
strat elektrycznych, optymalizacji obsługi, szybkiej reakcji na
awarie oraz dla osiągnięcia zysków wynikających z poprawy
efektywności działania i podniesienia jakości usług.
Firma Arteche oferuje rozwiązania adoptowane do różnych
topologii sieci, zarówno dla obszarów miejskich i wiejskich.
Wieloletnie doświadczenie na polu dystrybucji energii
elektrycznej pozwala nam rozwijać rozwiązania dające korzyści,
niezawodne i przystające do środowiska dla obu typów instalacji,
kablowych i napowietrznych.
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2. Działanie systemu dystrybucji
Podstacje elektroenergetyczne
Firma Arteche jest liderem w dziedzinie rozwiązań automatyki
podstacji elektroenergetycznych
z ponad 25-letnim
doświadczeniem w zakresie dostaw tych
systemów.
Arteche dostarcza rozwiązania dostosowane do potrzeb każdego
obiektu oraz do specyficznych wymagań i jego charakterystyki.
Rodzina urządzeń saTECH obejmuje szeroką gamę inteligentnych
urządzeń elektronicznych (IED), modułowych, zarówno na
poziomie sprzętu i oprogramowania, a więc obejmujące każdą
istniejącą konfigurację podstacji.
Czynniki kluczowe:

›› IED modułowość i skalowalność (Hardware i Software).
›› Bezpieczeństwo (szyfrowanie danych, kontrola dostępu

użytkowników i ich weryfikacja, Firewall, HTTPS, SSH, FTPS,…).

›› Pozyskiwanie i gromadzenie danych.
›› Automatyzacja podstacji i narzędzia konfiguracyjne.
›› Otwarta komunikacja i interoperacyjność (IEC 61850,
IEC 60870-5-101, 104,..).

DNP,

›› Architektura

komunikacji (‘dual’ lub ‘simple’, ‘ring’ lub
‘multidrop’, ‘redundant-ready’).
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Rozpływ danych w stacjach
Infrastruktura sieci dystrybucji posiada własną strategię
działania, wykorzystującą technologię odpowiednią do jej
wsparcia. W tym celu infrastruktura definiuje własną Smart
Grid, tak aby “inteligencja” zainstalowana w sieci (przy
pomocy nowych urządzeń zdolnych do mierzenia, analizy i
komunikacji) się, mogła być następnie przetwarzana:

1.

1.
w sposób scentralizowany, poprzez zbieranie
informacji z wielu punktów, a następnie wysyłanie
poleceń w celu rekonfiguracji elementów sieci ze zdalnym
sterowaniem:
›› automatycznie

›› lub ręcznie pod nadzorem operatora,

2.

lub w sposób zdecentralizowany , poprzez komunikację
wewnętrzną każdego elementu tej samej sieci i
ustalenia strategii w sposób autonomiczny. Oznacza
to, że struktury sieci są niezależnymi „wyspami” ze
zdolnościami rekonfiguracji.

Olbrzymia ilość informacji jaką gromadzi system, znacznie
poprawia możliwość oszacowania zapotrzebowania
całkowitego, indywidualnego lub strefowego.
Rzeczywiste dane z poszczególnych profili mogą być
rejestrowane i przechowywane. Zwiększa to naszą wiedzę
o zachowaniach obecnych w sieci w oparciu o sezonowość,
uwarunkowania środowiskowe i socjalne, itp.
W rejonach silnie zurbanizowanych, dystrybucja energii
odbywa się przy pomocy sieci pierścieniowych podziemnych
z podstacjami RMU (rozdzielnicami pierścieniowymi), które
dają możliwość dostaw energii z
różnych miejsc w sieci
oraz łatwą rekonfigurację sieci w przypadku wystąpienia
awarii.
Firma Arteche oferuje kompleksowe rozwiązania
dostosowane do różnych topologii sieci miejskich i
wiejskich. Duże doświadczenie w obszarze dystrybucji
energii elektrycznej pozwala rozwijać produkty, które są
niezawodne, zaawansowane technicznie i łatwe do instalacji
dla linii podziemnych i napowietrznych.
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3. Sterowniki węzłów sieci miejskich
adaTECH FRM
AdaTECH FRM (monitor) to urządzenie, które monitoruje w czasie
rzeczywistym i posiada funkcje, takie jak kierunkowe wykrywanie
brakujących sygnałów , alarmów lokalnych i oddalonych, pomiar
mocy czynnej/ biernej, zakłóceń, sekwencyjny zapis zdarzeń,
integrujący na jednym komputerze, wszelkie istotne informacje.

adaTECH FRC

›› adaTECH FRM.

AdaTECH FRC (sterownik) jest urządzeniem systemu
monitorowania i sterowania sieci. Posiada zalety urządzenia
adaTEHC FRM oraz możliwość sterowania łącznikami poprzez
komendy otwarcia lub zamknięcia przekazywanymi zdalnie lub
lokalnie. Łączy w sobie komunikację automatyki i blokad dla
rozdzielnic RMU.

›› adaTECH FRC.

›› Urządzenia

zoptymalizowane
do szybkiego i bezpiecznego
uruchamiania,
przykład
kodów kolorystycznych w
celu uniknięcia błędów przy
okablowaniu.
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4. Sterowniki węzłów sieci napowietrznych
Sieć dystrybucji na obszarach wiejskich oparta jest na
liniach napowietrznych, ze względu na ich łatwość budowy i
projektowania. Linie te wystawione są na działanie warunków
atmosferycznych i często ulegają uszkodzeniom. Będąc
przygotowanym na taką ewentualność, sieci obszarów wiejskich
wyposażone są w rozdzielnie w skład których wchodzą reklozery
i rozłączniki. Wyposażenie to chroni sieci energetyczne przed
zwarciami przemijającymi i zapewnia minimalne zakłócenia w
dostawie usług.
Arteche opracowało pełną gamę produktów (sensorów i urządzeń
IED) specjalizującą się w zarządzaniem urządzeniami tego typu i
pozwalającą na realizację wielu strategii Automatyki Dystrybucji,
w celu poprawienia jakości usług, zmniejszenie czasu konserwacji
i przywrócenia usług.

›› Nasłupowa bateria kondensatorów

Czynniki kluczowe:

›› Lokalizacja zwarcia.
›› Automatyczne przywrócenie usługi.
›› Zdalny monitoring i alarmowanie.
›› Zdalna automatyka.
›› Rekonfiguracja dystrybucji zasilania
sieci.

i przywrócenie pracy

›› Analiza operacyjna sieci dystrybucji.
›› Wsparcie komunikacji.
›› Wsparcie usługi FLISR.
›› Funkcja Volt/VAR/WATT.

›› Reklozer na słupie

Sterownik AdaTECH OSC (Overhead Switch Controller) jest
specjalnie zaprojektowany do monitorowania i telekontroli
bezpieczeństwa głównego osprzętu w sieci.
Sterownik AdaTECH OSC zapewnia zaawansowane możliwości
monitorowania wykrytej usterki, monitorowanie stanu
wyposażenia podstawowego, zapis zdarzeń i pomiar energii
czynnej/ biernej.

›› adaTECH OCS
8

›› Widok panelu sterującego Reklozera
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5. Sensory SN sensART
Sensory średniego napięcia są podstawowymi elementami inteligentnych
sieci. Niezawodność, dokładność, kompaktowość i standaryzacja
powodują, że te urządzenia są kluczowe dla implementacji najbardziej
wymagających aplikacji w automatyce dystrybucji (lokalizacja i
wyizolowanie zwarć, rekonfiguracja systemu, zdalna akwizycja danych
systemu zasilania oraz jego analiza i planowanie itp.)
Sensory firmy Arteche są krokiem naprzód w dziedzinie pomiarów
prądu i napięcia sieci SN. Poprawiają możliwości monitorowania
systemu i uwidocznienia jego działania, nie wymagają kalibracji pola w
rozdzielni, a także optymalizują prace projektowe dla urządzeń i sieci. Te
kompaktowe urządzenia czynią instalację bardzo łatwą do wykonania,
zarówno w przypadku nowych jak i modernizowanych układów.

›› sensART PLUGSENS i PLUGCOM w
rozdzielnicy SF6.

Sensory napięciowe
Rezystancyjne sensory napięciowe są stosowane w systemach elektroenergetycznych SN wraz z systemami
monitoringu, automatyki i wykrywania zwarć. Charakteryzują się następującymi zaletami:

›› Zredukowane wymiary i waga: ułatwiają instalację zarówno w nowych projektach jak i istniejących urządzeniach
i sieciach.

›› Standaryzacja: szeroki zakres zastosowań w systemach do 24kV/36kV włącznie.
›› Bezpośrednia kompatybilność z urządzeniami elektronicznymi: nie wymagają dodatkowych kart do przetwarzania
sygnałów.

›› Prosta instalacja.
›› Bezpieczeństwo i niezawodność: brak zagrożenia wystąpieniem ferrorezonansu lub ryzyka zwarcia obwodów
wtórnych, minimalizacja ryzyka wystąpienia niebezpiecznych przepięć.

sensART PlugSens, rezystancyjny sensor napięciowy – do rozdzielnic w izolacji gazowej , montowany w przepuście
kablowym rozdzielnicy SN.
sensART PlugCom – połączenie rezystancyjnego sensora napięciowego i łącza PLC –do rozdzielnic w izolacji
gazowej, montowany w przepuście kablowym rozdzielnicy SN
sensART UnderSens rezystancyjny sensor napięciowy – do rozdzielnic wnętrzowych w izolacji powietrznej.
sensART OverSens rezystancyjny sensor napięciowy – d o sieci n a p o w i e t r z n ych SN.

›› sensART PlugCom

›› sensART PlugSens

›› sensART UnderSens

›› sensART OverSens

Sensory prądowe
Sensory prądowe niskich mocy oferują niezawodną alternatywę dla
systemów zabezpieczeń, pomiaru i nadzoru w sieciach SN. Ich możliwości
techniczne i zredukowane wymiary pozwalają zoptymalizować konstrukcję
pola rozdzielni i zachować rozdział energii, poprawiając jednocześnie
funkcjonowanie zabezpieczeń, pomiar i monitoring sieci. Główne zalety
sensorów prądowych to:

›› Standaryzacja: Szeroka gama urządzeń do 24kV włącznie.
›› Charakterystyka liniowa: utrzymują klasę dokładności i charakterystykę
liniową odwzorowanych prądów w szerokich zakresach pomiarowych.

›› Bezpośrednia

kompatybilność z urządzeniami elektronicznymi: Nie
wymagają dodatkowych kart do przetwarzania sygnałów.

›› Zredukowane wymiary i masa.
›› Prosta instalacja i uruchomienie.
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›› ICN-1 toroidalne sensory prądowe
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Przekładniki prądowe niskich mocy
Jednofazowy toroidalny sensor prądowy ICN-1
›› Do zastosowania w rozdzielnicach wnętrzowych. Wykonany
zgodnie z normami UNE, IEC,VDE i IEEE.
Jednofazowy sensor prądowy z dzielonym rdzeniem
›› Do zastosowania w rozdzielnicach wnętrzowych. Wykonany
zgodnie z normami UNE, IEC,VDE i IEEE.
Senso prądowy składowej zerowej z dzielonym rdzeniem

›› Sensor

rdzeniem

prądowy

z

dzielonym

›› Do zastosowania w rozdzielnicach wnętrzowych. Wykonany
zgodnie z normami UNE, IEC,VDE i IEEE.

Sensory Rogowskiego
Sensor prądowy Rogowskiego
›› Oparty na zasadzie cewki Rogowskiego, dzięki standardom jakości wykonania, zapewnia wysoką dokładność pomiaru przy charakterystyce liniowej, w różnych warunkach
środowiskowych.

›› Sensor Rogowskiego jest niewrażliwy na zjawisko nasycenia,
nie występuje w nim zjawisko magnetyzmu szczątkowego.

›› Sensor prądowy składowej zerowej z
dzielonym rdzeniem

›› Powyższe

właściwości mogą polepszyć charakterystyki
działania oraz zabezpieczenie algorytmów i selektywność
sprzętu elektronicznego.

Sensory Rogowskiego do instalacji zewnętrznych
›› Cewka Rogowskiego przystosowana jest do pracy z liniami do
napięcia 36kV.

›› Aplikacje do instalacji zewnętrznych.
›› Wielkości prądu dla linii kablowych SN dot. zastosowań w sieciach Smart Grid są zgodne z normą IEC 60044-8.

›› Sensory prądowe Rogowskiego

6. Łącza PLC
Łącza PLC / BPL (transmisja wąsko i szerokopasmowa) pozwalają zastosować komunikację z wykorzystaniem protokołu
IP w obszarze sieci SN. Łącza PLC/BPL są odpowiedzialne za przekazanie sygnału do sieci energetycznej.
Łącza PLC/BPL zaprojektowane są tak, aby spełnić najbardziej rygorystyczne normy i wymogi mechaniczne do pracy w
różnych środowiskach. Łącza firmy Arteche PLC / BPL oferują wysoką wydajność co sprawia, że znajdują zastosowanie
w następujących aplikacjach:

›› Integracja z systemami SCADA / DMS / EMS: Łączenie wszystkich urządzeń elektronicznych dla zdalnego sterowania

i zdalnego zarządzania (centrów przetwarzania, centrów dystrybucyjnych, reklozerów, odłączników, baterii
kondensatorów, regulatorów napięcia, itp.) i innych ośrodków zdalnych systemów operacyjnych.

›› Systemy

rozproszone: Kanały telekomunikacyjne wdrażają najnowocześniejsze schematy systemów ochrony
rozproszonych / zdalnych takie jak DCB, DCU, lub POTT, PUTT.

›› Aplikacje pomocnicze: Komunikacja PLC / BPL jest oparta na protokole IP, dzięki czemu można stosować ją do wielu

rozwiązań. Zapewnia ona niskie opóźnienia i wysoką przepustowość, dzięki czemu możliwa jest obsługa, przesyłanie
dźwięku i obrazu (systemy nadzoru video ).

›› comART PlugCap
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›› comART UnderCap

›› comART OverCap
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7. Słownik terminów Smart Grids
›› AMI – Advanced Metering Infrastructure – Zaawansowana struktura pomiarowa, zintegrowany zbiór elementów: inteligentnych
liczników, modułów i systemów komunikacyjnych, koncentratorów, rejestratorów umożliwiających 2-kierunkową komunikację
pomiędzy systemem centralnym a wybranymi licznikami.

›› BPL – Broadband over Power Lines (communications) – Szerokopasmowa transmisja danych w sieci elektroenergetycznej.
›› DMS – Distribution Management System – System zarządzania dystrybucją energii elektrycznej; zbiór aplikacji zaprojektowanych w
celu optymalizacji pracy sieci energetycznej, przez jej monitorowanie i sterowanie procesami.

›› DOMA – Distribution Operations Model Analysis – Aplikacja bazująca na danych zbieranych w czasie rzeczywistym. Umożliwia
analizę danych z sieci elektroenergetycznej w czasie rzeczywisty, przewidywanie sytuacji (wyprzedzająco od 1 godzina do 1
tygodnia), badania studialne wystąpienia danych sytuacji w sieci.

›› EMS – Energy Management System – System zarządzania energią umożliwiający efektywne sterowanie bieżącymi przepływami na
podstawie zbieranych danych z sieci elektroenergetycznej.

›› FLISR – Fault Location, Isolation and Service Restoration – System lokalizacji i izolowania zwarć oraz przywrócenia zasilania,

łączy sprzęt, oprogramowanie, telekomunikację, inżynierię i siatki, tak aby zmniejszyć czas trwania i liczbę klientów dotkniętych
konkretną awarią. FLISR jest jednym z bardziej atrakcyjnych zastosowań w automatyzacji dystrybucji (DA) i może znacznie
poprawić wskaźniki wydajności, takie jak narzędzie systemowego czasu trwania przerwy średniego wskaźnika (SAID) i indeksu
systemu (średnia częstotliwość przerw SAIFI).

›› GIS - Geographic Information System – System Informacji Geograficznej /Przestrzennej / także: Gas Insulated Switchgear –
Rozdzielnica z izolacją gazową.

›› IED – Intelligent Electronic Device IEC-61850 – Inteligentne urządzenie elektroniczne, zgodne z normą IEC 61850. Zawiera co najmniej

jeden procesor, umożliwia odbiór lub wysyłania danych / sterowań z, lub do zewnętrznych źródeł danych np. wielofunkcyjnych
mierników elektronicznych, zabezpieczeń cyfrowych, sterowników. Urządzeniami IED mogą być np. stacyjne rejestratory zakłóceń,
lokalizatory miejsca zwarcia, elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa itp.

›› IVVC - Integrated Volt/VAR Control – Funkcja modułu DMS przeznaczona do optymalizacji jakości energii zasilania odbiorców.
Realizowana przez automatyczną procedurę regulacji napięcia transformatorów SN/nN.

›› MFR – Multi –Level Feeder Reconfiguration – Aplikacja umożliwiająca przywrócenie zasilania po wystąpieniu zwarcia w sposób

optymalny z punktu widzenia pracy sieci (minimalizacja strat, ograniczenie rozprzestrzeniania się zakłócenia, wyrównywanie
napięć). Aplikacja ta współpracuje ze system SCADA oraz aplikacjami DOMA i FLISR.

›› NMS – Network Management System – System zarządzania siecią, służący np. do ewidencji sieci i przekazywaniu tych danych do
SCADA. Jest to platforma softwarowa do zarządzania siecią i obecnymi w niej aplikacjami (np. AMI).

›› OMS - Outage Management System – System zarządzania czasowymi przerwami w dostawach energii. Współpracuje z DMS,
SCADA i GIS. Tworzy model aktualnego i przyszłego obciążenia sieci w czasie rzeczywistym, i generuje polecenia przekierowania
dystrybucji, dzięki czemu skróceniu ulega przerwa w dostawie energii.

›› PLC – Power Line Carrier (Communications) – Wąskopasmowa komunikacja po liniach energetycznych / także: Programmable
Logic Controller (Automation) –Sterownik Programowalny w Automatyce.

›› RMU – Ring Main Unit – Rozdzielnica pierścieniowa.
›› RTU - Remote Terminal Unit – Zdalny terminal informujący system główny o konkretnych zdarzeniach poprzez transmisję danych
za pomocą np. telemetrii.

›› SAIDI - System Average Interruption Duration Index – Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej (do 12
godzin) i bardzo długiej (do 24 godzin).

›› SAIFI -System Average Interruption Frequency Index – Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich.
›› SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition – System monitoringu, nadzoru i zbierania aktualnych danych.
Terminy związane z układami koordynacji zabezpieczeń odległościowych:

›› DCB - Directional Comparison Blocking – System przeciwbieżny z przesyłem sygnału blokowania, układ współpracy przekaźników
odległościowych.

›› DCU – Directional Comparison Unblocking - System przeciwbieżny z przesyłem sygnału odblokowania, układ współpracy
przekaźników odległościowych / także Distributed Control Unit – Wykorzystywany w systemach sterowania dystrybucji np.
‘inteligencja’ jest rozdzielana i przesyłana przy pomocy urządzeń wykorzystujących możliwości telekomunikacji.

›› POTT - Permissive Overreaching Transfer Trip – System współbieżny z wyłączeniem ze strefy wydłużonej, układ współpracy
przekaźników odległościowych.

›› PUTT

- Permissive Underreaching Transfer Trip - System współbieżny z przyzwoleniem, układ współpracy przekaźników
odległościowych.
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