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Jednotky ELVAC RTU pre SmartGrid
Jeden z množstva cieľov vybudovania SmartGrid je možnosť regulovať toky elektrickej energie v sieti tak, aby nedochádzalo k trvalému 

preťažovaniu distribučných sietí a následne k poruchám a výpadkom v dodávkach elektrickej energie. Regulovať toky elektrickej 

energie v distribučných sieťach možno za predpokladu, že meriame elektrické veličiny v uzloch tejto siete. Dôležité uzly bývajú už dnes 

vybavené vn vypínačmi s lokálnym meraním vykonávajúcim určitý typ ochrany. Pokiaľ budú tieto silové prvky vhodne doplnené o zber 

informácií, prenos dát a možnosť diaľkového ovládania, potom môžu plniť úlohy s cieľom dosiahnuť účinnú reguláciu distribučnej siete.

J������� radu RTU7x sú vhodným zariadením na diaľkové ovláda-
nie v distribučnej sieti. Ide o produkty vyvíjané a vyrábané priamo  
v našej firme ELVAC a. s., a vlastnosti sú výsledkom know-how, kto-
ré získavame od deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Vďaka 
dlhoročnej spolupráci s odborníkmi a vnímaniu potrieb používate-
ľov vznikli zariadenia, ktoré zodpovedajú najväčším požiadavkám 
doby v oblasti energetiky. Vďaka vlastnému vývoju a výrobe máme 
maximálnu kontrolu nad produktmi, čím dosahujeme jednak vy-
sokú kvalitu založenú na kvalitných súčiastkach a výrobných po-
stupoch, jednak môžeme poskytnúť najvyšší štandard technickej 
podpory spolu s možnosťou zákazníckych úprav a rýchlych reakcií 

na požiadavky trhu. Výsledkom našej práce sú spokojní používatelia 
dnes už mnoho tisícov zariadení inštalovaných nielen na Slovensku  
a v Českej republike, ale i v mnoho iných krajinách.

Počas vývoja sa z jednoduchých jednotiek s digitálnymi vstupmi  
a výstupmi a komunikačných modulov stali unikátne zariadenia, 
ktoré v sebe integrujú funkcie ďalších zariadení typicky používa-
ných v energetike, čo uľahčuje inštaláciu, odstraňuje problémy  
s pripojovaním a kompatibilitou, zvyšuje spoľahlivosť a používateľ-
ský komfort. To prináša aj cenovú efektivitu kompletného riešenia.

ELVAC RTU môže zahŕňať tieto funkcie:

• riadi procesorovú jednotku,
• komunikačné káblové a bez-

káblové rozhrania s množ-
stvom komunikačných proto-
kolov, funkcie komunikačného 
koncentrátora,

• digitálne vstupy a výstupy,
• analógové vstupy na merania 

prúdu a napätia v trojfázových 
sústavách a výpočet odvode-
ných veličín,

• ochrany a automatické funk-
cie opätovného zapnutia,

• programovateľné logické a re-
lačné funkcie,

• napájací zdroj s kontrolova-
teľným dobíjaním záložnej 
batérie,

• teplotné senzory s možnosťou 
napojenia ďalších, napr. sila vetra či meranie osvitu.

Podrobné informácie o produktoch a možnostiach nasadenia  

jednotiek RTU a RTU7M Vám radi poskytneme u nás.
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