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Jednotky pro řízení distribuční sítě 
elektrické energie

Vlastnosti jednotek RTU jsou přizpůso-
beny ovládacím prvkům v distribuční síti, 
jako jsou spínací prvky na straně vysokého 
napětí v transformovnách, úsekové spínače 
a vypínače.

V distribučních transformovnách lze RTU 
napájet přímo napětím 230 V AC a integrova-
ným nabíječem udržovat v provozu přítom-
né záložní akumulátory. Pro toto využití jsou 
jednotky vybaveny moduly pro měření prou-
dů v třífázové soustavě. Z ochranných funkcí 
jsou k dispozici:
– nadproudová a zkratová ochrana, 
– indikace zemního spojení,
– možnost pořídit záznamy o poruše pro dis-

pečera. 

Jediná modulární jednotka typu 
RTU7M (obr. 1) dokáže monitoro-
vat, ovládat a měřit stanici o velikos-
ti až dvanácti vysokonapěťových vý-
vodů. Pro komunikaci s dispečinkem 
se využívá sítí mobilních operátorů 
GSM/GPRS, nedílnou součástí RTU 
je také modem.

Pro dálkové ovládání úsekových 
spínačů je k dispozici verze modu-
lární jednotky s označením RTU7M – 
DOUS. Ta je osazena napájecím zdro-
jem se vstupním napětím v rozsahu 
50 až 130 V AC, jenž je určen k na-
pájení z vysokonapěťového vedení 
přes oddělovací transformátor. Sou-

částí zdroje je nabíječ 
a tester kapacity akumuláto-
ru, určený také k napájení po-
honu spínače. Jednotka zde 
měří kromě všech proudů také 
napětí. 

Z ochranných funkcí jsou 
k dis pozici nadproudová, 
zkratová, podpěťová, přepě-
ťová, podfrekvenční, nadfrek-
venční a zemní směrová ochra-
na a také možnost pořídit zá-
znam o poruše vycházející ze 
všech měřených veličin. Z au-
tomatizačních funkcí se vy-
užívá vypnutí ve druhé bez-
napěťové pauze. Komunikace 
s dispečinkem probíhá pro-
střednictvím sítě GPRS.

Pro dálkové ovládání vypínačů (recloser) 
v distribuční síti vysokého napětí se použí-
vá stejná jednotka jako pro úsekové spína-
če, rozdílné jsou pouze rozsahy na měřicích 
modulech a povolené automatizační funkce. 
Jednotka nese označení RTU7M – Recloser.

Další verzí je jednotka RTU7M – Sub-
station, přizpůsobená do kobek rozvoden 
vysokého napětí. Vyznačuje se menšími 

rozměry a počtem vstupů a výstupů dimen-
zovaným pro jeden spínací prvek. Samo-
zřejmostí je opět měření s funkcemi ochran. 
Jednotky instalované v kobkách rozvodny 
jsou komunikačně propojeny dvojitým op-
tickým kruhem a s velínem komunikují po 
lince průmyslového Ethernetu přes datový 
koncentrátor.

Novinkou je barevný dotykový displej 
RTU-HMI (obr. 2), navržený pro místní zob-
razení a nastavení parametrů jednotek a vy-
kreslení průběhů naměřených veličin. Dis-
plej může být s RTU komunikačně propojen 
buď sériovou linkou, nebo bezdrátově pomo-
cí Bluetooth.
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Obr. 1. Modulární jednotka typu RTU7M může monito-
rovat, ovládat a měřit transformovnu s nejvýše dvanácti 
vysokonapěťovými vývody

Obr. 2. Displej RTU-HMI pro místní zobrazení a na-
stavení parametrů jednotek RTU a vykreslení průběhů 
naměřených veličin
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Jednotky RTU firmy Elvac IPc byly vyvinuty především pro řízení distribučních sítí elek-
trické energie, což je patrné z funkcí, které nabízejí. Kromě běžných monitorovacích a ří-
dicích funkcí je k dispozici možnost přímého měření v třífázové soustavě a s tím spoje-
né ochranné funkce. Další výhodou oproti konkurenčním výrobkům je široká nabídka 
napájecích zdrojů s nabíječkou a diagnostikou záložní baterie. Pro komunikaci směrem 
do nadřazeného systému je připraveno několik fyzických komunikačních rozhraní, kde 
nejpoužívanější jsou GPRS, Ethernet a dvojitý optický kruh. Jednotky podporují komu-
nikační protokoly IEc 60870-5-101, IEc 60870-5-104 a HIOcom2.


