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vypnutÌm je posl·na informace do nad¯aze-
nÈho systÈmu. DennÏ se prov·dÌ testov·nÌ
kapacity z·loûnÌho akumul·toru. 

Z jiû zmÌnÏn˝ch ochrann˝ch funkcÌ reali-
zuje zkratovou ochranu pro t¯Ìf·zovÈ proudy,
ËasovÏ z·vislou nadproudovou ochranu,
zemnÌ smÏrovou ochranu, kontrolu proudovÈ
nesymetrie a m· moûnost nastavenÌ vypnutÌ
nebo jen signalizace od kaûdÈ z v˝öe uvede-
n˝ch ochran. Co se t˝Ëe automatizaËnÌch
funkcÌ, jedn· se o opÏtovnÈ zapÌn·nÌ (OZ),

vypnutÌ po ne˙spÏönÈm OZ, z·znamy poruch
a anom·liÌ, kde m˘ûe poskytnout vzorky
mÏ¯en˝ch hodnot proud˘ a napÏtÌ. Pr˘bÏûnÏ
je automaticky testov·na funkËnost jednot-
ky, periodicky je prov·dÏna kontrola para-
metr˘ a programovÈho kÛdu.

Funkce jednotky lze d·lkovÏ parametri-
zovat. Parametry a data je moûnÈ ukl·dat za
provozu do pamÏtÌ EEPROM a flash. D·le je
moûno d·lkovÏ parametrizovat p¯ipojenÈ
v/v moduly a prov·dÏt aktualizaci firmwaro-
vÈ jednotky. 

Jednotku RTU 7 lze integrovat do moni-
torovacÌch nebo ¯ÌdicÌch systÈm˘, nap¯Ìklad
do systÈm˘ RTUComCenter a SCADA Mik-
rodispeËink, a to  p¯es sÌù GSM, p¯ÌpadnÏ
p¯es LAN (Ethernet). RTUComCenter byl
navrûen jako server pro obsluhu RTU jedno-
tek. UmoûÚuje monitorovat a ¯Ìdit stavy na
termin·lech GSM GPRS. Kaûd· jednotka
v systÈmu m· svÈ specifickÈ sÈriovÈ ËÌslo
a adresu IP. PoËet p¯ipojen˝ch jednotek
prakticky nenÌ omezen. Jako hardwarovou
platformu lze pouûÌt nap¯Ìklad PC vybavenÈ
modemem GSM GPRS. Nad tÌmto serverem
lze pouûÌvat klienty DDE, OPC nebo TCP,
kte¯Ì rozöi¯ujÌ moûnosti sbÏru dat, ¯ÌzenÌ
a vizualizace pomocÌ SCADA/HMI, nap¯Ì-
klad propojenÌm s aplikacemi systÈmu Pro-
motic, InTouch, MikrodispeËink, Control
Web. PropojenÌ m˘ûe b˝t realizov·no takÈ
standardnÌmi komunikaËnÌmi protokoly
vËetnÏ sÌùov˝ch.

KomunikaËnÌ jednotky firmy ELCOM
IPC jsou svou funkËnostÌ a pomÏrnÏ nÌzk˝mi
po¯izovacÌmi i provoznÌmi n·klady vhodnÈ
pro poËetnÈ aplikace v distribuËnÌch trafosta-
nicÌch DTS a v sÌtÌch nÌzkÈho a vysokÈho
napÏtÌ (obr. 1 a 2). Lze je takÈ pouûÌt jako
distribuovanÈ ¯ÌdicÌ systÈmy v elektrick˝ch
stanicÌch vysokÈho napÏtÌ a 110 kV. Komu-
nikaËnÌ jednotky RTU 4 a RTU 3 jsou od
konce roku 2002 v SeveromoravskÈ energe-
tice, a. s., provozov·ny. 
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Se z·mÏrem umoûnit efektivnÌ ¯ÌzenÌ distri-
buËnÌ sÌtÏ elektrickÈ energie je od srpna
2005 dod·v·na na trh nov· ¯ÌdicÌ jednotka
pod oznaËenÌm GSM RTU 7. Jedn· se
o dalöÌ p¯Ìr˘stek do rodiny RTU firmy
ELCOM IPC. Jednotka RTU 7 je k dispozi-
ci v nÏkolika provedenÌch, kter· se od sebe
liöÌ mÌrnou ˙pravou hardwaru a firmwaru.
Varianta pro Recloser ovl·d· silov˝ spÌnaË
v sÌti vysokÈho napÏtÌ dod·vanÈho firmou
Dribo. Jin· varianta je urËena pro d·lkovÏ
ovl·danÈ ˙sekovÈ odpÌnaËe, kterÈ majÌ za
˙kol vypnout vÏtve sÌtÏ, kde byla mÏ¯enÌm
zjiötÏna porucha.

Jednotka RTU 7 disponuje bin·rnÌmi
vstupy (DI), bin·rnÌmi v˝stupy (DO), mÏ¯i-
cÌmi vstupy napÏtÌ a proud˘ ve t¯Ìf·zovÈ sou-
stavÏ (AI) a komunikaËnÌm portem pro p¯i-
pojenÌ externÌch modul˘. Pro komunikaci se
vzd·lenou jednotkou, poËÌtaËem nebo ¯Ìdi-
cÌm serverem vyuûÌv· sÌtÏ GSM (GPRS),
LAN (Ethernet), p¯ÌpadnÏ sÈriovou linku.
V˝konn˝ sign·lov˝ procesor zpracov·v·
vstupy a poûadavky na v˝stupy, prov·dÌ filt-
raci analogov˝ch a bin·rnÌch sign·l˘ a vyko-
n·v· automatizaËnÌ a ochrannÈ funkce. Dva
pomocnÈ procesory zajiöùujÌ kontrolnÌ a sig-
nalizaËnÌ funkce, nap¯Ìklad blokov·nÌ proti
chybnÈmu sepnutÌ relÈ.

KromÏ signalizace stav˘ DI, AI a ovl·d·-
nÌ pomocÌ DO sleduje takÈ p¯ekroËenÌ teplot
nebo v˝padky nap·jenÌ, poruchy p¯i mÏ¯enÌ
elektrick˝ch veliËin napÏtÌ U a proudu
I a prov·dÌ dopoËet dalöÌch elektrick˝ch veli-
Ëin. D·le je moûnÈ d·lkovÏ parametrizovat
p¯ipojenÈ v/v moduly a prov·dÏt aktualizaci
firmwarovÈ jednotky.

Jednotka m· z·loûnÌ nap·jenÌ z externÌho
akumul·toru 24 V. Udrûov·nÌ napÏtÌ a jeho
dobÌjenÌ je ¯Ìzeno procesorem. P¯i poklesu
napÏtÌ pod minim·lnÌ nastavenou hodnotu
22 V je jednotka vypnuta. Jednu minutu p¯ed

Řídicí jednotky pro distribuční sítě
elektrické energie

Obr. 1 Komunikační jednotky RTU se uplatní 
v rozvodnách elektrické energie

Obr. 2 Firma ELCOM IPC dodává zařízení pro efektivní
řízení distribuce elektrické energie

�  Průmyslové a speciální PC systémy

�  Průmyslové komunikace a ETHERNET

�  Specializovaná řešení pro energetiku
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GPRS komunikační brány NXN

- průmyslové GPRS modemy s integrovaným TCP/IP stackem

- 1 nebo 3 komunikační linky RS-232/485, rozšiřující DIO

- automatický management GPRS spojení, obnova po výpadku

- nepotřebuje statickou IP adresu

- SW pro přímé mapování sériových linek jako virtuální COM ve Windows

- v provedení do rozvaděče nebo pro montáž ve vozidle, integrace s GPS
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