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Pro dispeèerské øízení v distribuèních sítích firma ELVAC IPC 
s.r.o., nabízí øadu RTU jednotek. Spolehlivost øídicích jednotek 
zvyšuje zálohované napájení a možnost záložní komunikace. 
RTU jednotky disponují minimálnì digitálními a analogovými 
vstupy, reléovými výstupy a mìøením teploty. Jsou urèeny pro 
jednoduché v èase spojité monitorovací a øídicí aplikace.

Novinkou pro dispeèerské øízení obnovitelných zdrojù je kom-
paktní jednotka RTU7KL, která je vybavena mìøením 3U+3I, 
vyhodnocením mìøení, binárními vstupy a výstupy pro mìøení  
a pøípadné ovládání, chránìní a indikaci poruchových stavù. 
Tato integrace nabízí také možnost pøenosu rychlo-záznamù 
prùbìhù signálù na analogových vstupech spouštìných od po-
ruchových událostí, což spolu s variabilitou komunikaèního roz-
hraní nabízí vysoce efektivní a cenovì výhodné øešení mnoha 
aplikací. Základní parametry jsou shodné s jednotkou RTU7K       
s tím, že odvozená jednotka je osazena jiným mìøicím rozsa-
hem 3U3I. Stejnì jako další kompaktní RTU jednotky je i tato 
verze dodávána v plastové krabièce pro montáž na DIN lištu. 
Oproti jednotce RTU7K je však krabièka o jednu sekci širší (cca 
1/3 šíøky, celková šíøka je 210mm).

Dispečerské řízení pro obnovitelné zdroje
elektrické energie

Tato kompaktní jednotka je internì øešena jako modulární sys-
tém, což umožòuje vysokou flexibilitu a možnost pøizpùsobení 
požadavkùm zákazníka. Pøíkladem je široká škála komunikaè-
ních rozhraní typu (E)GPRS, Ethernet, RS-232, RS-485, které 
se dají osadit do jednotky v rùzných kombinacích a poètech. Na 
jednotlivých komunikaèních rozhraních mohou být nastaveny 
rùzné komunikaèní protokoly. Samozøejmostí je rovnocenná 
souèasná komunikace nìkolika protokoly napøíklad protokolem 
ÈSN EN 60870-5-104 do nadøazeného systému a protokolem 
HioCom2 do parametrizaèního SW (dálková parametrizace, 
pøenos mìøení, pøenos signálù, vyèítání poruchových záznamù, 
vyètení parametrizace, upgrade FW, atd.). Mezi další komuni-
kaèní možnosti patøí rùzné zpùsoby zálohované komunikace.

Firma ELVAC IPC s.r.o., nabízí také kompletní vybavení dispe-
èerský center. Øešení øídicího systému je postaveno na bázi 
systému SCADA Mikrodispeèink. Je to øídicí poèítaèový systém 
pro sledování, øízení a vyhodnocování procesù v reálném èase, 
který je vhodný pøedevším pro øízení elektrických sítí velmi vy-
sokého, vysokého a nízkého napìtí, pro aplikace v elektrických 
stanicích a v dispeèerských centrech. Tento produkt je již mnoho 
let úspìšnì a efektivnì aplikován v dispeèerských centrech            
i v elektrických stanicích, pøièemž je prùbìžnì zdokonalován        
a rozvíjen. Mikrodispeèink je provozován v desítkách rozvoden 
na území ÈEZ Distribuce v Èeské republice, další aplikace 
probíhají nebo jsou pøipravovány.
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