




Protocolos de Comunicação
Controlo Remoto

IEC 60870-5-104 (TCP/IP) 

Outros (Mediante contacto)  
Gestão Remota

Serviços web 

Outros (Mediante contacto)  
Comunicações da Rede BT

DLMS/COSEM 

Outros (Mediante contacto)  
Automação do Posto Local

MODBUS 

Outros (Mediante contacto)  
Sincronização Horária

SNTP, Protocolo de Comunicação  
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Protocolos de Comunicação

São disponibilizados diversos protocolos de comunicação que garantem a integração 
em várias configurações do sistema. A configuração habitual inclui IEC 60870-5-104 
(TCP/IP) para controlo remoto, serviços web para gestão remota, DLMS/COSEM 
para comunicação da rede BT e protocolo MODBUS para comunicação local. Estes 
protocolos podem ser utilizados através de várias interfaces como Ethernet, GPRS/
UMTS, RS485, PLC ou RF Mesh.

Os serviços web e o protocolo DLMS suportado, utilizado amplamente pelos 
operadores de distribuição oferecem ao utilizador diversas funcionalidades, tais 
como configuração geral do G Smart e dos contadores inteligentes, diagramas 
de carga, registos e configuração de tarifas, configuração da gestão de procura, 
interruptor de controlo de potência, configuração de tarefas cíclicas, gestão de 
eventos espontâneos, entre outros. Para além disso, os serviços web interagem com 
a ferramenta de comissionamento da Efacec view4grid ou os sistemas centrais das 
empresas de distribuição da energia elétrica.

A sincronização horária em tempo-real pode ser feita via SNTP quando os dispositivos 
integrados na rede têm disponibilidade horária SNTP/ NTP. São suportados múltiplos 
servidores temporais NTP para redundância assim como vários modos de comunicação 
NTP aumentando assim a flexibilidade.

Interface Web do G Smart

Interface baseada em Tecnologia web

O G Smart dispõe de interface HMI sofisticada em servidor web embebido, que 
permite acesso seguro e simplificado à configuração do dispositivo, monitorização 
e controlo do sistema, assim como gestão da rede de contadores. A HMI pode ser 
acedida, de forma segura com login e password do utilizador, localmente através 
de portas Ethernet ou remotamente através de modem GPRS/ UMTS.

Os módulos HMI da unidade permitem customizar todas as funções do G Smart, 
gerir o dispositivo e aceder a todos os registos, visualizar todos os dados recolhidos 
localmente ou recebidos de contadores remotos. A informação armazenada 
localmente pode ser exportada para ficheiros CSV, para análise offline, ou visualizada 
através de listas com filtros adequados.

É possível criar e instalar sinópticos definidos pelo utilizador numa HMI sofisticada 
para fins operacionais. Inclui animação gráfica e execução de controlos. A gestão de 
dispositivos inclui programação das tarefas, configuração, medidas e visualização 
de dados históricos, atualizações de firmware, etc.

Registo de Eventos e de Dados 

O G Smart disponibiliza um conjunto de registos organizados, de forma a facilitar 
ao utilizador o acesso a dados importantes. É possível verificar através da Lista de 
Alarmes os alarmes considerados importantes e a sua hora de registo (correspondendo 
a valores não abrangidos pelos limites operacionais definidos pelo utilizador), 
eventos do dispositivo, eventos de contagem, análise de energia, etc. O registo de 
eventos guarda todos os acontecimentos relacionados com o G Smart para análise 
offline. Está também disponível um registo de eventos e estatísticas da Qualidade 
da Energia em conformidade com a norma EN 50160.





Balanço Energético BT

A função de balanço energético BT permite monitorizar a relação entre a energia 
fornecida pelos transformadores de potência e a consumida pelos clientes 
relacionados. Esta função fornece um mecanismo simples para detetar perdas 
técnicas e não-técnicas através da geração de alarmes e relatórios. A configuração é 
possível através de várias formas, incluindo balanço energético por vários períodos, 
múltiplas quantidades medidas e parâmetros de balanço. Os contadores inteligentes 
instalados nos armários de distribuição na rede BT permitem que os consumidores 
identifiquem a localização exata do problema.

Desequilíbrio de Carga BT

A função de desequilíbrio de carga é parte de um conjunto de algoritmos de proteção 
do G Smart. Esta função deteta o desequilíbrio de carga entre fases da rede BT 
de acordo com os parâmetros de deteção estabelecidos, incluindo níveis fixos ou 
relativos e gera alarmes ou relatórios convenientes.

Interrupção de Fornecimento de Energia Elétrica

O utilizador pode rapidamente detetar potenciais defeitos nos cabos de distribuição 
BT e/ ou interrupções de clientes críticos. A parametrização desta função prevê 
uma percentagem mínima de clientes sem fornecimento de energia, diferentes 
níveis de prioridade e áreas geográficas.

Deteção de Defeitos BT

O G Smart pode detetar defeitos ao correlacionar os dados sobre as falhas de 
comunicação dos contadores inteligentes e a informação sobre os sensores instalados 
na rede de BT. Fornece inclusivamente informação sobre localização geográfica e 
associação de fases, não só para detetar exatamente defeitos no circuito BT, mas 
também informação sobre resolução de problemas auxiliando na recuperação do 
sistema, diminuindo assim o tempo de interrupção.

Monitorização da Qualidade de Energia

O G Smart, quando equipado com carta de expansão de Qualidade de Energia, pode 
analisar, monitorizar e registar parâmetros sobre qualidade de energia a partir das 
tensões medidas localmente. As medidas e o seu mecanismo de agregação cumprem 
com os requisitos da Classe A, assim como requisitos de agregação de medição 
e conceito de flags em conformidade com a norma IEC 61000-4-30.

Para além disso, é possível supervisionar os parâmetros de tensão e gerar alarmes 
através da definição de limites operacionais e temporizadores de integração para a 
frequência, grandezas de tensão, flicker, THD, conteúdo harmónico, desequilíbrio 
de tensão.

Em relação à oscilografia de tensão, o G Smart fornece dados estatísticos que 
incluem contadores e tempo total para cada tipo de oscilografia em cada fase.

Para além de medida e registo, o G Smart também deteta, armazena e reporta 
eventos de qualidade energética com precisão de um milissegundo, tais como 
oscilografias no valor de tensão medido, alarmes associados à monitorização e 
acções do utilizador.

Monitorização da Qualidade de Energia*
Análise de perturbações da tensão (subidas, descidas, interrupções)



Medida da harmónica de tensão (até à 50ª ordem)

Distorção total da harmónica de tensão

Desequilíbrio de tensão com U1, u0 e u2 calculado

Flicker (Pst, Plt)

Frequência

Alarmes de qualidade de energia

Registo de medidas agregadas

Exportação de dados de qualidade de energia (PQDIF, CSV)

* Exige carta de expansão de medição e contagem
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