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TECHNOLOGIE

Jednotky RTU firmy Elvac IPC byly primárnì vyvinuty pro oblast
øízení distribuèní sítì elektrické energie, co� je patrné z funkcí,
které nabízejí. Kromì bì�ných monitorovacích a øídicích funk-
cí je k dispozici mo�nost pøímého mìøení v tøífázové sousta-
vì a s tím spojené funkce ochran. Nebo další výhodou oproti
konkurenèním výrobkùm je široká nabídka napájecích zdrojù
s nabíjeèkou a diagnostikou zálo�ní baterie. Pro komunikaci
smìrem do nadøazeného systému je pøipravena øada fyzic-
kých komunikaèních rozhraní, kde nejpou�ívanìjší jsou GPRS,
Ethernet a dvojitý optický kruh. Jednotky podporují komuni-
kaèní protokoly IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-104, DNP3,
Modbus a firemní protokol HIOCom2.

Vlastnosti RTU jednotek jsou pøizpùsobeny ovládacím prvkùm
v distribuèní síti, jako jsou spínací prvky na stranì vn v transfor-
mátorových stanicích, úsekové spínaèe a vypínaèe.

V distribuèních transformátorových stanicích lze RTU jednotky
napájet pøímo napìtím 230 V AC a integrovaným nabíjeèem
udr�ovat pøítomné zálo�ní akumulátory. Pro tyto aplikace jsou
jednotky vybaveny moduly pro mìøení proudù v tøífázové sou-
stavì. Z ochranných funkcí jsou k dispozici nadproudová
a zkratová ochrana, indikace zemního spojení a mo�nost po-
øízení poruchových záznamù pro dispeèera. Jedna modulární
jednotka typu RTU7M doká�e monitorovat, ovládat a mìøit sta-
nici a� o velikosti dvanácti vn vývodù. Pro komunikaci na dis-
peèink se vyu�ívá sítí mobilních operátorù GSM/GPRS, mo-
dem je také nedílnou souèástí RTU jednotky.

Pro aplikace dálkového ovládání úsekových spínaèù je k dispo-
zici verze modulární jednotky s oznaèením RTU7M - DOUS.
Tato verze je osazena napájecím zdrojem o rozsahu vstupního
napìtí 50 a� 130 V AC urèeného pro napájení z vn vedení pøes
oddìlovací transformátor, souèástí zdroje je nabíjeè a tester
kapacity akumulátoru, urèeného také pro napájení pohonu spí-
naèe. Jednotka zde mìøí kromì všech proudù také napìtí.
Z ochranných funkcí jsou k dispozici nadproudová, zkratová,
podpì�ová, pøepì�ová, podfrekvenèní, nadfrekvenèní a zemní
smìrová ochrana a také mo�nost poøízení poruchového zá-
znamu ze všech mìøených velièin. Z automatizaèních funkcí se
vyu�ívá funkce vypnutí v druhé beznapì�ové pauze. Komu-
nikace na dispeèink je opìt pøes GPRS sí�.

Pro dálkové ovládání vypínaèù (Recloser) v distribuèní síti vn

se pou�ívá stejná jednotka jako pro úsekové spínaèe, rozdílné
jsou pouze rozsahy na mìøicích modulech a povolené automa-
tizaèní funkce. Jednotka nese oznaèení RTU7M – Recloser.

Verze RTU7M – Substation je jednotka pøizpùsobená do kobek
rozvoden vn. Vyznaèuje se menšími rozmìry a poètem vstu-
pù/výstupù dimenzovaného pro jeden spínací prvek. Samo-
zøejmostí je opìt mìøení s funkcemi ochran. Jednotky insta-
lované v kobkách rozvodny jsou komunikaènì propojeny
dvojitým optickým kruhem a pøes datový koncentrátor prùmys-
lovým Ethernetem na pracovištì velínu.

Novinkou je modul RTU-HMI, jedná se o barevný dotykový
displej pro funkce místního zobrazení a nastavení parametrù
jednotek a vykreslení prùbìhù namìøených velièin. Modul mù-
�e být s RTU jednotkou komunikaènì propojen buï sériovou
linkou, nebo bezdrátovì pomocí technologie Bluetooth.

Ing. Miroslav KOCUR
ELVAC IPC s.r.o.

Jednotky pro řízení distribuční sítě
elektrické energie

RTU7.4 pro dispeèerské øízení
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