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Přínosy nasazení RTU jednotek
Hlavní p řínos systému pro zákazníka
• zkrácení času lokalizace místa poruchy
• zkrácení času nedodávky elektrické energie
• zlepšení agregovaných ukazatel ů SAIDI a SAIFI

Řešení poruch v distribu ční síti
• manipulace provád ěné dálkov ě – minuty
• přesun mobilní dvojice na místo – cca do 30 minut
• lokalizování poruchy manipulacemi v terénu – minuty až hodiny
(v některých p řípadech 2-3 hodiny)  

Při použití RTU jednotek s ochrannými funkcemi, není pot řeba 
poruchu lokalizovat, její poloha je okamžit ě známa!!!
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RTU7.4
Analogové vstupy
– 12x 0-20mA AC/DC (2In max.), 4x 3f

měření proud ů
– Použití s MTI MEgMT (In 100 – 500A)
– Použití s jinými MTI s mA výstupem

(např. moduly EXT AI-MTI)
– Ochrany zkratová, nadproudová, zemní, 

proudová nesymetrie, možnost vypnutí
– Poruchové záznamy

Aplikace
– 4 x indikátor zkratových proud ů

– Monitoring kabelových sítí
– Systém dálkové lokalizace poruch v 

kabelové síti ZSE (EON) – Bratislava, v
současnosti cca 600 kus ů
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RTU7.4 – systém lokalizace poruch v ZSE 

Rozvaděč 
- telemetrie RTU7.4
- záložní AKU
- napájecí zdroj
- externí modem CGU04

Kabelové koncovky
a MTI 400A/20mA

Záznam poruchy
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Přínosy systému lokalizace poruch v kabelové síti

Hlavní p řínos systému pro za řízení 22kV
• snížení po čtu zapnutí vedení 22kV do zkratu
• zvýšení životnosti elektrických za řízení v distribu ční soustav ě
(transformátory 110/ 22kV, kabely 22kV)

Měření provozního proudu, p řípadně výkonového zatížení
• informace o provozním proudu vedením 22kV
• přehled zatížení trafostanic 22kV
• dlouhodob ě dostupné vstupní údaje pro výpo čet ztrát

Přínos systému pro provozovatele distribu ční sít ě
• zjednodušení vyhledávání poruch
(čas, pohonné hmoty, mnoho trafostanic má omezený p řístup)
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RTU7K
Analogové vstupy

– Karta AI7-DOUS:
• 3xU pro kapacitní sníma č 
• 1xU 100V (1,2Un max.)
• 3xI 1A (4In max.)

– Karta AI6:
• 3xU 10V, 100V (1,2Un max.), 230V (1,3Un max.)
• 3xI 20mA (4In max.) – pro MTI s mA výstupem

– Izolace 2kV AC od jednotky, U a I vstupy mezi
sebou

– Další měřicí rozsahy na požádání
– Poskytuje veškeré ochranné a automatiza ční 

funkce a poruchové záznamy jako jednotky řady 
RTU7M

Aplikace
– DOÚS, měření na NN stran ě, na VN stran ě, měření

P, Q, U, I, f
– Monitoring, dispe čerské řízení OZE
– Ochrana pro OZE
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RTU7K
Dispe čerské m ěření na NN stran ě, 

EON, Rakůvka
Dispe čerské m ěření na NN stran ě, 

EON, Stálky
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RTU7KL
Analogové vstupy

– Napěťové
• 3x 100V (1,2Un max.)
• 3x 230V (1,3Un max.), fázová nap ětí

– Proudové
• 3x 1A (4In max.)
• 3x 5A (4In max.)

– Izolace 2kV AC od jednotky, U a I vstupy 
mezi sebou

– Poskytuje veškeré ochranné a automatiza ční
funkce a poruchové záznamy jako jednotky 
řady RTU7M

– Další měřicí rozsahy na požádání

Aplikace
– Měření na NN stran ě, na VN stran ě měření P,

Q, U, I, f
– Monitoring, dispe čerské řízení OZE
– Ochrana pro OZE

Dispe čerské m ěření P, Q, U, I a 
ovládání regulace pro BPS Ch říč
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RTU7.4/K/KL – komunika ční možnosti 
RTU7K/KL – aplikace dispe čerského řízení OZE
- zálohovaná komunikace s D ŘS (2x IEC 60870-5-104)
- komunikace s externí ochranou (IEC 60870-5-103)
- komunikace se sníma či teploty a osvitu (Modbus)
- dálková parametrizace (HioCom2)
- lokální parametrizace (HioCom2)
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RTU7M/K/KL – komunika ční možnosti 2
RTU7M/K/KL – aplikace dispe čerského řízení OZE
- zálohovaná komunikace s D ŘS (2x IEC 60870-5-104)
- komunikace s externí ochranou (IEC 60870-5-103)
- komunikace se sníma či teploty a osvitu (Modbus)
- dálková parametrizace (HioCom2)
- lokální parametrizace (HioCom2)
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Modulární řídicí jednotky RTU7M/MS

Dálkov ě ovládané DTS
- ČR (Ostrava, Olomouc, Plze ň, Praha, Vrchlabí)
- CEZ Romania

Dálkov ě ovládané úsekové odpína če a reclosery
- ČR
- Slovensko
- Rumunsko (CEZ Romania)
- Makedonie (EVN Macedonia)
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Modulární RTU pro velké systémy
Nová vana se sb ěrnicí do zástavby 19’’
Systém s nep římými (pod řízenými) 
kartami
Komunika ční karta RTU7M COMIO-PC 
jako koncentrátor
Ostatní vany jsou vybaveny rozhraním 
RS-485 (možno i Ethernet)

Příklad aplikace:
- Rozvodna Borimetchka, ČEZ 

Bulgaria
- Náhrada systému TeleGyr
- Komunikace – hlavní Ethernet, 

záložní GPRS
- 54 pod řízených karet DI/DO/M3ZQ
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Dispečerský systém pro podnikové energetiky

Podnikové energetiky
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RTU7M SWITCH-5ETH

Karta pro RTU7M s Ethernetovým Switchem
– 5 port ů
– 10/100Mbps
– Pro propojení více RTU nebo za řízení s Ethernet

rozhraním k RTU
– Zásuvná karta do modulárního RTU – odpadají 

problémy se zálohovaným napájením externího 
zařízení
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ESP7 – signaliza ční panel
Použití s jednotkami RTU7M,
RTU7.4/K/KL
22 signaliza čních LED
Komunikace s RTU jednotkou p řes 
rozhraní RS-485
Napájení p římo s komunika čního portu 
jednotek RTU7M nebo 10 – 30V DC
Uživatelské „programování“ signalizace, 
plná podpora v Uživatelském centru, 
výrazy
Stavy LED: blikání rychlé a pomalé, svit 
nebo zhasnutí na základ ě DI, VDI, DO, 
VDO, interních stav ů jednotky
Montáž do panelu
Uživatelský popis LED

EP 3U/100/120 3I/20/200-I news!!!

The new measurement cards for RTU7M/MS
3-phase voltage and current measurements
AC current range 200mA (1A)
AC voltage range 100V
Protective function, fault records

• Implementation protections ANSI 50, 51, 67, 50N, 51N, 67N
(EN 60255-151)

• Setting the time-dependent characteristics of protection
• Setting the directional protection
• Setting protection - phase or ground
• Napěťové, frekven ční, nesymetrie…
• Voltage, frequency, unbalance ...

Only signaling fault
16bit a/d converter ( greater accuracy and measurement range)



EP 4U/100/120 4I/20/200-I  DI4-UPXL DO4-U  news!!!

The new measurement cards for RTU7M/MS
4x voltage and current measurements
AC current range 200mA (1A)
AC voltage range 100V
4x DI, 4x DO
Protective function, fault records

• Implementation protections ANSI 50, 51, 67, 50N, 51N, 67N
(EN 60255-151)

• Setting the time-dependent characteristics of protection
• Setting the directional protection
• Setting protection - phase or ground
• Napěťové, frekven ční, nesymetrie…
• Voltage, frequency, unbalance ...

Protection signals and switch off
16bit a/d converter (greater accuracy and measurement 
range)

Těšíme se na spolupráci

ELVAC a.s.
Hasičská 53, 700 30 
Ostrava-Hrabůvka

Tel.: +420 597 407 300
Fax: +420 597 407 302
E-mail: sales@elvac.eu

www.elvac.eu
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