Portefólio de Produto

RTU Inteligente

Introdução
A micro URR é uma RTU inteligente, compacta e económica, caracterizada pela sua flexibilidade
e fácil integração. Dispõe de motor de lógica PLC e agregação de sub-RTU em conjunto com E/S
e comunicações remotas.
Contrariamente a outras soluções RTU, a micro URR inclui programação IEC 61131-3 de carácter
aberto e comunicações IEC 61850, o que permite não só controlo remoto inteligente mas também
aplicações avançadas, como automação distribuída em sistemas amplos.
O registo local de dados, a comunicação flexível e programação do utilizador permitem-lhe integrar
automação inteligente noutras aplicações de valor acrescentado, tais como monitorização da
condição de funcionamento ou sistemas inteligentes de alarme.
A micro URR é compatível com o Automation Studio, o que permite oferecer assim um ambiente
de engenharia intuitivo com configurações simples e plug-and-play ou abordagens baseadas em
templates para configurações mais complexas.

Características Principais
• Várias opções de comunicação
• Programação IEC 61131-3
• Orientação por objectos
• Registo de dados integrado
• Supervisão da alimentação incorporada
• HMI local baseada em Web, em opção
• Ferramenta Automation Studio para engenharia
Benefícios para Cliente
• Elevada flexibilidade de aplicação
• Solução económica para controlo remoto
• Fácil especificação, configuração, resolução de problemas e manutenção
• Fácil integração em sistemas novos ou existentes
• Compatível com normas de acordo com o estado-da-arte
• Comunicações opcionais IEC 61850

Descrição das Funcionalidades

Integração através de Protocolos de Comunicação de Carácter Aberto
As quatro portas série e a interface Ethernet fornecem protocolos de comunicação slave e master
em múltiplas configurações de canais para qualquer tipo de telecontrolo ou requisito de integração
local de dados. A sincronização horária local pode ser feita via protocolo de comunicação ou SNTP.

SNTP, IRIG-B, protocolo de comunicação

Supervisão e
Controlo Remoto

Servidor
plug-and-play

C/S

Mensagens GOOSE peer-to-per

Subestação AT/MT

Exemplo de Configuração IEC 61850 Avançada

Aplicações Avançadas
A lógica e aritmética definida pelo utilizador é programada em linguagem IEC 61131-3 e
complementada com blocos standard como flip-flops, contadores e temporizadores, blocos e
bibliotecas para verdadeiras aplicações PLC. Estão disponíveis vários cenários para as funções
definidas pelo utilizador.
A interface opcional IEC 61850, inteiramente compatível com outros dispositivos e ferramentas,
permite um design verdadeiramente aberto e suporte perfeito a sistemas de automação amplos ou
integração local de IED. A implementação através de GOOSE permite também rápidos esquemas
peer-to-peer distribuídos em aplicações de vários fornecedores.
Interface ao Utilizador
A micro URR dispõe de um servidor web embebido (disponível através das portas Ethernet na face
frontal ou traseira) onde estão disponíveis todas as operações locais, tal como o acesso a registos
de dados através de qualquer browser web. Esta característica garante maior flexibilidade na
gestão e manutenção local ou remota.
As unidades micro URR podem ser entregues com monitor LCD opcional, teclado e LED de alarme/
indicação/ estado ou ainda com painéis de controlo específicos de cada cliente, permitindo a
operação local caso esta seja necessária.

Exemplo de painel de controlo específico integrado
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Hardware e Opções E/S
Disponíveis em três configurações de chassis, as unidades micro URR suportam até 108 entradas
digitais independentes, 56 saídas digitais e 24 entradas CC (não-simultâneas). Uma carta de
expansão opcional fornece E/S necessárias para supervisão do sistema de alimentação local
incluindo verificação do carregador e da bateria.
Estão incluídos watchdog interno, saída de watchdog e auto-supervisão de todos os componentes
de hardware, incluindo memória, cartas de E/S e portas de comunicação, e de todos os módulos
de software.
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Registo
O registo de eventos local que pode armazenar até 12 000 eventos provenientes de qualquer
fonte de dados é incluído em conjunto com o registo geral de tendências estatísticas para registo
de dados. Todos os dados são guardados em memória flash.
Engenharia e Configuração
A micro URR partilha uma interface comum, procedimentos de instalação e manutenção, assim
como integração no Automation Studio. Os esforços de engenharia são reduzidos dada a interface
simples e intuitiva, como editores de diagramas ou matrizes de mapeamento, templates de
configuração, bibliotecas ou copiar-colar.
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110/125/220 V c.c. (88 a 350 V)
115/230 V c.a. (80 a 265 V)
48/60/110/125 V c.c. (38 a 150 V)

Aplicações
Descrição da Aplicação
A micro URR, RTU inteligente, representa uma solução económica para várias arquitecturas
de sistema de automação, controlo e aquisição de dados, tais como telecontrolo, automação
distribuída ou PLC. Trata-se de uma solução de carácter aberto que pode ser adaptada aos
requisitos das diferentes aplicações.
Ciclo de Vida do Produto e Suporte
A Efacec garante aos seus clientes total apoio, assente em actualizações contínuas e estratégias
de investimento faseado, através do fornecimento de produtos preparados para evoluções futuras.
Para além disso, todos os produtos produtos de automação têm serviços de suporte, desde
formação a engenharia e manutenção através do sistema de suporte durante o ciclo de vida.
Aplicações Exemplo
RTU de Utilização Geral
• Comunicações PLC, Rádio, GPRS
• E/S locais para interface do processo
• Opção de disposição em cascata de dispositivos para expansão de E/S
• Integração de dispositivos de terceiras partes
• Programação IEC 61131-3

PLC Compacto de Utilização Geral
• E/S para interface do processo
• Programação IEC 61131-3
• Comunicações IEC 61850 e Ethernet

Telecontrolo do Disjuntor de Distribuição
• Comunicações PLC, Rádio, GPRS
• Controlo do Interruptor/ Seccionador
• Sistema exterior standard integrado (caixa, alimentação, etc.)

Controlo de Postos de Transformação
• Comunicações PLC, Rádio, GPRS
• Automação do posto de transformação
• Automação e controlo local
• Integração do relé de protecção

RS 485

• Integração da monitorização da condição
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Automação Avançada da Distribuição
• Aplicações Smart Grid
• Detecção, Isolamento e Recuperação de Defeitos Automatizada (FDIR)
• Comunicações IEC 61850
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