
Portefólio de Produtos

Descrição

Unidade Terminal Remota Distribuída 

Direccionado para telecontrolo e automação de centrais, subestações ou infra-estruturas técnicas 
similares, o CLP 500RTU é simultaneamente uma unidade terminal remota, flexível e expansível, 
e um sistema de automação programável que comunica através de múltiplas opções de E/S assim 
como HMI integrado e engenharia e gestão unificadas.

Pela adopção de normas internacionais e de indústria, com engenharia unificada, o CLP 500RTU 
representa uma solução aberta, simplificada e preparada para o futuro, com capacidade alargada 
para integrar IED de múltiplos fabricantes, bem como de instalação de acordo com o plano de 
investimento. 

O CLP 500RTU pode ser aplicado em diferentes arquitecturas, desde sistemas compactos à RTU 
de elevada capacidade, incluindo SCADA local e opções de redundância. Assim, é possível ao 
utilizador seleccionar a solução mais adequada através do equilíbrio entre custo e desempenho 
que vá ao encontro dos requisitos do sistema. 

A plataforma CLP 500 mundialmente reconhecida dispõe igualmente de um vasto leque de 
serviços, desde formação e suporte à engenharia, comissionamento e manutenção que garantem 
o funcionamento do sistema durante o seu ciclo de vida. 

Aspectos Chave

• Diversas opções de comunicação e de E/S

• Arquitecturas distribuídas, modulares e expansíveis

• Interface IEC 61850

• Opções de HMI integrado

• Programação IEC 61131-3 

• Ambiente de engenharia unificado

Vantagens para os Clientes

• Sistemas RTU abertos e versáteis 

• Elevada expansibilidade e adaptabilidade

• Estreita conformidade para com standards de indústria

• Esforço de engenharia reduzido

• Fácil integração com produtos e sistemas de terceiros

CLP 50 0
Unified Solution

Componentes principais de CLP 500RTU 

 
 
Servidor de Instalação

Gateway de instalação e controlador de protocolos multicanal, com 
servidor opcional SCADA/HMI, comprovado e baseado em tecnologia 
web. São disponibilizadas unidades UC 500 com diferentes plataformas 
de hardware, desde PC industrial standard a unidades integradas sem 
partes móveis, com opções de elevada disponibilidade/redundância.

 

Controlador Programável e Unidade 
de E/S

Controlador programável e unidade de E/S com elevada capacidade, 
dispõe de configurações de hardware modulares e flexíveis, suportando 
até 300 E/S por unidade. A DCU 500 dispõe de módulos substituíveis, bem 
como interface local com LED para maximizar a flexibilidade operacional.

 
 
Controlador Programável e Unidade 
de E/S

Controlador programável e unidade de E/S suportando até 208 E/S 
por unidade.

 
 
Consola

Solução de painel para consolas HMI local com múltiplas opções de 
visualização, incluindo ecrãs tácteis. O HMI 500TOUCH partilha a 
interface do UC 500, assim, o utilizador beneficia de uma experiência 
homogénea em todas soluções de CLP 500RTU.

 
 
Ambiente de Engenharia Integrado

Software all-in-one que disponibiliza um ambiente de engenharia 
aberto, produtivo e flexível para um engenheiro de automação ou 
integrador de sistemas.



Funções de Instalação

O CLP 500RTU oferece todas as funções de telecontrolo convencionais, tais como processamento 
de digitais, medidas e controlos, alarmes e eventos, encravamentos, execução de seleccionar-
antes-de-operar. Várias opções de sincronização horária estão disponíveis, tais como GPS, NTP, 
IRIG-B ou protocolo de comunicação, permitindo um processamento de eventos exacto.

A base de dados distribuída peer-to-peer e a lógica do utilizador IEC 61131-3, tanto ao nível de 
instalação como de controlador, permitem a implementação de esquemas de automação com 
total confiança.  

A plataforma CLP 500RTU, equipada com software HMI 500, oferece também um servidor histórico 
e uma interface HMI de instalação, desde consola à interface de utilizador multi-cliente baseada 
em Web ou PC workstation, permitindo consulta de gráficos vectoriais 2D, gestão de alarmes, 
relatórios e notificações, gráficos de tendências, etc.

São igualmente integradas ferramentas para auto-diagnóstico completo e para resolução de 
problemas, incluindo monitorização SNMP, o que permite uma gestão simplificada do sistema.

Múltiplas Opções de Comunicação

Os sistemas de comunicações locais incluem barramento de instalação Ethernet em tempo real e 
são complementadas com mais de 50 protocolos diferentes de série ou IP, incluindo IEC 60870-5, 
DNP, OPC, Modbus e IEC 61850. Estas funcionalidades permitem a integração de controladores 
externos, relés de protecção, unidades de medida ou RTU existentes, tanto para monitorização 
e controlo em tempo real, como extracção e armazenamento de dados em tempo diferido.

Os múltiplos canais e ligações redundantes, com suporte simultâneo de vários protocolos, seja 
com equipamentos locais ou com sistemas de comando remotos, são totalmente compatíveis 
com os requisitos dos novos sistemas e sistemas em upgrade, nos quais as opções de integração 
são fundamentais.

Vista Geral da Arquitectura Distribuída 

Devido à utilização de barramento de instalação distribuído, tanto IEC 61850 ou IEC 60870-5-104, 
as soluções CLP 500RTU podem ser utilizadas em diferentes arquitecturas físicas, satisfazendo as 
necessidades de cada aplicação. 

Beneficiando da capacidade peer-to-peer (GOOSE ou protocolo de base de dados distribuída, 
propriedade Efacec), o CLP 500RTU permite múltiplas arquitecturas lógicas, desde comunicações 
verticais convencionais entre as unidades remotas, até à automação distribuída entre unidades 
DCU ao nível de painel/ campo. 

O CLP 500RTU suporta totalmente a IEC 61850, desde comunicações à engenharia, oferecendo 
desta forma uma plataforma única para aplicações de automação da utility promovendo o 
know-how adquirido e desenho aberto. 

Engenharia Unificada

Enquanto o sistema distribuído fornece elevada flexibilidade e modularidade, a sua gestão e 
configuração é feita através de um único ambiente integrado, de forma que a engenharia não seja 
prejudicada pela arquitectura do sistema, dimensão da aplicação ou flexibilidade da solução.

O Automation Studio oferece, para além da engenharia baseada em pontos, um conjunto de ferramentas 
com recurso a templates e objectos para bases de dados, comunicações, HMI e programação de 
utilizador, que em combinação com uma interface intuitiva e ferramentas de importação/ exportação 
oferecem uma experiência em engenharia simplificada. Este conjunto possibilita também simulação, 
debug/ monitorização e gestão do sistema, características fundamentais para o suporte do sistema 
desde o desenho à operação.

Armários Standard 

Para além do portefólio de produtos e soluções, a Efacec fornece também armários standard, 
devidamente testados, para aplicações em salas de comando, nomeadamente CSC 5000 – armários 
para sistemas de controlo, integrando dispositivos de automação, equipamentos de comunicação, 
electrificação e fontes de alimentação. Esta configuração permite ao cliente beneficiar totalmente 
de uma solução RTU completa.



Serviços de Engenharia

A Efacec fornece uma vasta gama de serviços de engenharia, desde especificação e desenho do 
sistema, pela integração, comissionamento e formação, até à manutenção e suporte ao produto, 
através das suas equipas de engenharia ou parceiros locais em todo o mundo.

Os serviços da Efacec são prestados pelas equipas de engenharia e suporte técnico, profissionais 
e gestores de projecto altamente experientes e certificados, que garantem instalações dentro 
de prazo, e cumprindo o orçamento e a especificação estabelecidos.

Arquitecturas Típicas de CLP 500RTU 

RTU Distribuída Compacta

RTU Distribuída com Integração de Múltiplos IED

RTU Distribuída de Elevada Disponibilidade

Gateway de instalação integrado com consola HMI local e E/S distribuídas.

Integração em vários níveis de controladores externos, relés de protecção ou 
unidades de medida com gateway de instalação redundante opcional.

   

 

Barramento de instalação redundante, gateway/ controlador de instalação de 
elevada disponibilidade ou duplicado, bem como comunicações remotas multicanais.

Disposição de múltiplos barramentos, vários centros de comando remoto,
bem como salas de comando local.

UC 500E 

Interface de Centro
de Comando Remoto

Barramento de Instalação Ethernet 

Dispositivos de
Terceiras Partes

DCU 500

Barramento de Série RS 485

Dispositivos
Legados

UC 500H

RSTP incluído ou Barramento
de Instalação Ethernet Redundante

DCU 500 - E/S Distribuídas e Automação

Comunicações
multicanais

RTU de Múltiplas Hierarquias com SCADA Local e Posto de Engenharia

Barramento SCADA

Posto de Engenharia Gateway de Instalação

UC 500E

DCU 500 - E/S Distribuídas e Automação 

Servidor SCADA
Local 

Posto de Operador

Barramento de Automação

UC 500E

DCU 500 - E/S Distribuídas e Automação 

Barramento de Automação

Barramento de Série RS 485

Dispositivos
Legados

Barramento de 
Instalação Ethernet

UC 500E

HMI 500TOUCH

E/S Distribuídas e Automação da DCU 500 e da DCU 220

Engenharia  



Unidade de Negócios Automação 
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Localização / Empresa             Descrição                                                                                                                                        Exemplo

Durante os últimos anos a EDP adjudicou à Efacec vários contratos para o fornecimento de sistemas 
de supervisão e controlo para a sua rede de distribuição, baseados na plataforma CLP 500RTU. Os 
sistemas de comunicações incluem protocolos standard, tais como IEC 60870-5-101/104 ou IEC 61850.  

A Efacec forneceu à empresa do Kosovo KOSTT sistemas de supervisão e controlo para 21 subestações 

(110 kV). Com estas instalações a eficiência operacional e segurança da sua rede de transmissão 

foram significativamente melhoradas.

A Efacec forneceu à ETESAL um sistema de supervisão para a sua subestação Santa Ana (115/46 kV). 
Com esta implementação a ETESAL é capaz de responder à procura crescente de energia eléctrica, 
ao mesmo tempo melhora o funcionamento e credibilidade do sistema de transmissão.

A Efacec Automação recebeu dois projectos da empresa grega de distribuição de energia eléctrica 

HEDNO para o fornecimento de sistemas de supervisão e controlo para mais de 200 subestações 

de distribuição. Com a implementação destes sistemas, a HEDNO terá capacidade para gerir 

eficazmente a sua rede de distribuição das várias ilhas e na região de Attica.

Resumo de Funções

 Funções de Instalação
Sistema SCADA Local via Web
Interface HMI baseada em Consola
Processamento de Controlos e Dados em Tempo Real
Registo Cronológico de Eventos e Histórico de Instalação

  
E/S Distribuídas
Automação Distribuída  
Lógica de Utilizador IEC 61131-3 
  
Barramento de Instalação Ethernet (IEC 61850 e GOOSE) 
Barramento de Instalação Ethernet (IEC 60870-5-104 e DDP)
Protocolos para integração em Centros de Comando Remotos 
(mais de 50 protocolos disponíveis incluídos mas não limitados a IEC, DNP, OPC e Modbus)
Protocolos para integração de IED Locais 
(mais de 50 protocolos disponíveis incluídos mas não limitados a IEC, DNP, OPC e Modbus)

 Arquitecturas

Funções de Engenharia

RTU Distribuída
RTU Distribuída com integração de Múltiplos IED
RTU Distribuída de Múltiplas Hierarquias
Outros – de acordo com os requisitos de projecto 

Solução de Software de Engenharia unificada, para Configuração e Gestão

Funções de Automação

 Funções de Comunicação

- Características Base  |   - Características Opcionais 

Unidades Remotas de Rede para Supervisão e Controlo de Subestações de Distribuição

Sistemas de Supervisão e Controlo para Subestações de Transmissão 

Sistema de Supervisão para Subestação Santa Ana 115/46 kV

Sistemas de Supervisão para Subestações

Portugal / EDP  

Kosovo / KOSTT 

 El Salvador / ETESAL

 Grécia / HEDNO (ex-PPC)

Case Studies


