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SMART GRIDS
W SEKTORZE ENERGETYCZNYM
Najnowsze trendy w sektorze energetycznym stawiają już nie na dystrybucję
energii, ale na kontrolę przepływu między
rozproszonymi wytwórcami energii a jej
odbiorcami, przy użyciu inteligentnych
systemów sterowania. A z tym wiąże się
konieczność wytyczenia odpowiedniej
strategii w zakresie cyfryzacji danych
oraz opracowania adekwatnych modeli
biznesowych.
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Podstawą cyfryzacji systemu energetycznego są
sterowniki najnowszej generacji oraz systemy IT:
sterowniki koordynują pracę rozproszonych
podmiotów wytwarzających energię elektryczną,
zapewniają łatwą i bezpieczną komunikację w
ramach systemu Smart Grid, a dostarczone przez
nie dane pomiarowe, zabezpieczone przed cyberatakiem, analizowane są w chmurze.
Dla każdego z tych etapów WAGO oferuje odpowiednie rozwiązania techniczne i koncepcyjne.

Zalety naszych rozwiązań
• Niezawodny pomiar, sterowanie i regulacja
w ramach sieci
• Automatyzacja procesów, zarządzanie
obciążeniem
• Bezpieczny i korzystny cenowo dostęp
do nawet bardzo odległych urządzeń
• Cyber Security: sterowniki PFC100/PFC200 spełniają wszystkie aktualne wymogi bezpieczeństwa IT
dla operatorów sieci dystrybucyjnych.
• Cloud Connectivity: połączenie z chmurą dzięki
zastosowaniu protokołu MQTT
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Modernizacja sieci energetycznej wymaga często także zmian w rozdzielnicy

SMART GRIDS: LEPSZA KOMUNIKACJA
W SIECIACH ENERGETYCZNYCH
Transformacja energetyczna wymaga usprawnienia komunikacji – i to nie tylko między poszczególnymi wytwórcami i grupami odbiorców, ale również
modernizacji pod względem technicznym. Aby
móc zapanować nad coraz większym rozproszeniem oraz fluktuacją w zakresie wytwórstwa energii, należy zintegrować pojedyncze komponenty
systemu energetycznego w jednej sieci Smart
Grid, obejmującej wszystkie sektory. W dziedzinie
produkcji prądu proces ten już się rozpoczął. Nowoczesna technika automatyzacji, zintegrowane
w sieci rozproszone magazyny energii, inteligentne lokalne stacje rozdzielcze i wirtualne elektrownie dają możliwość coraz lepszego sterowania
siecią przesyłową. Następny krok to modernizacja
sieci gazowej i wodociągowej. Również dla nich
WAGO ma w swojej ofercie odpowiednie
sterowniki.
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Zalety naszych rozwiązań
• Niezawodny pomiar, sterowanie i regulacja w ramach sieci
• Automatyzacja procesów, zarządzanie obciążeniem
• Bezpieczny i realny cenowo dostęp do nawet
bardzo oddalonych urządzeń
• Bogate portfolio
• Wytrzymałe produkty, przetestowane w praktyce
• Wszystkie najważniejsze międzynarodowe aprobaty
• Duża elastyczność po stronie podłączania sygnałów
i w obrębie protokołów sieciowych
• Łatwa konfiguracja
• Cyber Security: sterowniki PFC100/PFC200 spełniają
wszystkie aktualne wymogi bezpieczeństwa IT dla
operatorów sieci dystrybucyjnych.
• Cloud Connectivity: połączenie z chmurą
dzięki zastosowaniu protokołu MQTT

HARMONIJNA WSPÓŁPRACA SEKTORÓW
ENERGETYCZNEGO, CIEPŁOWNICZEGO I PALIWOWEGO
Dzięki decentralizacji i cyfryzacji sektora energetycznego w centrum uwagi dostawców pojawiają
się także ciepło i paliwa napędowe. Transformacja
wymaga pochylenia się nad zagadnieniem
magazynowania. Sieci ciepłownicze i gazowe,
w przeciwieństwie do sieci energetycznych, nadal
oferują duże pojemności. Dlatego technologie Power-to-heat i Power-to-gas zyskują coraz bardziej
na znaczeniu. Mogą one wykorzystywać nadwyżki
prądu wyprodukowanego w sposób ekologiczny
do produkcji ciepła i możliwych do składowania
gazów, takich jak wodór i metan. WAGO wyposaża
już producentów takich urządzeń w odpowiedni
sprzęt. Równocześnie wspiera dostawców tych
mediów przy modernizacji sieci ciepłowniczych
i gazowych, tak niezbędnych w dobie przenikania
się sektorów energetycznych i rosnącego przepływu energii. WAGO-I/O-SYSTEM staje się tu mocną
podstawą systemu automatyki.

Zalety rozwiązań WAGO
• Zintegrowane rozwiązania dla automatyki
• Duża elastyczność
• Możliwość zastosowania
bezpośrednio w strefie 2 Ex
• Bezpośrednie podłączanie iskrobezpiecznych
sygnałów ze stref Ex do iskrobezpiecznych
modułów Ex i
• Zintegrowane protokoły telesterowania
IEC 60870, IEC 61850 i DNP 3.0
• Funkcjonalność PLC
• Serwer WWW
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CLOUD CONNECTIVITY
ANALIZA DANYCH W CHMURZE OBLICZENIOWEJ
Korzystnym rozwiązaniem dla gospodarki energetycznej jest chmura obliczeniowa. Dzięki możliwości analizy w chmurze danych z turbin operatorzy
parków wiatrowych mogą zwiększyć produkcję
energii lub zoptymalizować ich serwis. A na podstawie danych aplikacyjnych i prognoz wiatrowych
operatorzy sieci mogą precyzyjnie przewidzieć
stan sieci. Podłączenie do chmury realizowane jest
przy pomocy sterowników WAGO PFC100
i PFC200 z odpowiednim rozszerzeniem firmware’u i biblioteką IEC. Sterowniki te potrafią też
automatycznie przesyłać do chmury wyselekcjonowane wartości z obiektu w zdefiniowanych
interwałach. Komunikacja w ramach protokołu
MQTT zabezpieczona jest kodowanym połączeniem TLS.
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Zalety rozwiązania WAGO Cloud Data Control
jako własnej aplikacji z wykorzystaniem chmury
• Rozproszone pozyskiwanie danych i wizualizacja
niezależnie od lokalizacji
• Połączenie z chmurami WAGO Cloud Data Control, Microsoft Azure, Amazon Web Services lub
IBM Bluemix przez standardowy protokół MQTT
• Wysoki stopień bezpieczeństwa dzięki
szyfrowaniu TLS
• Bezpośrednie połączenie obiektu technologicznego z chmurą
• Możliwość rozbudowy istniejących instalacji
o sterowniki PFC realizujące funkcję
bram sieciowych IoT
• Możliwość zastosowania wszystkich PFC100
i PFC200

CYBER SECURITY:
OBRONA PRZED CYBERATAKIEM
Niefrasobliwe podłączenie do Internetu może mieć
dla wytwórców energii fatalne skutki. Cyberprzestępcy bez trudu mogą włamać się przez system
sterowania do dyspozytorni i odłączyć poszczególne bloki czy układy, a w najgorszym przypadku
pozbawić zasilania w energię całe obszary. Na
szczęście operatorzy są już świadomi tego zagrożenia, a kwestie cyberbezpieczeństwa zyskują
coraz bardziej na znaczeniu. Sterowniki WAGO są
istotnym elementem koncepcji bezpieczeństwa.
O ile systemy operacyjne na PC otrzymują co
tydzień aktualizację bezpieczeństwa, gdyż nie
posiadają wystarczającego zabezpieczenia przed
cyberatakiem, o tyle firmware sterownika WAGO
spełnia także odpowiednie wymogi bezpieczeństwa.

Zalety rozwiązań WAGO
• Sterowniki PFC100 i PFC200 wyposażone są
w system operacyjny Linux czasu rzeczywistego.
• Sterowniki PFC wykorzystują otwarty system operacyjny, który można dowolnie skalować i aktualizować oraz który wspiera takie narzędzia jak Rsync.
• System bazowy Linux® wspiera istotne protokoły
bezpieczeństwa i jest stale rozwijany.
• Obsługa systemu runtime CODESYS
• Bogaty asortyment interfejsów do poszczególnych sieci obiektowych: CANopen, PROFIBUS DP,
DeviceNet, Modbus/TCP, IEC 60870, IEC 61850 i
DNP 3.0
• Najwyższe wymogi bezpieczeństwa
zgodnie z normami ISO serii 27000
• Funkcjonalność on-board-VPN: tunel VPN
bezpośrednio przez IPsec lub OpenVPN
• Kodowanie danych już w sterowniku
przy pomocy kodu SSL/TLS 1.2
• Równoczesny dostęp do danych; transmisja
danych do chmury przez MQTT lub OPC UA,
także bezprzewodowa
• WAGO spełnia wszystkie istotne dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa IT oraz aplikacji zaopatrzenia
w energię i wodę.
• Możliwość zastosowania PFC200 jako
skalowalnego węzła sieciowego

Centrum obliczeniowe to dziś wymarzony
cel ataku cyberprzestępców.
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TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA:
DO TEGO WARTO SIĘ PRZYŁĄCZYĆ
Nadrzędnym celem w dziedzinie wytwarzania i dystrybucji energii jest pewne
i niezawodne zaopatrzenie w prąd. Wyroby WAGO są tu gwarancją najwyższej
jakości i bezpieczeństwa. Nasza oferta
obejmuje pełny program: od rozwiązań
dla elektrotechniki, po komponenty do
systemów automatyki.
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Wytwórcy energii ekologicznej rywalizują ze sobą
w walce o jak najniższą cenę kilowatogodziny,
dlatego już na etapie budowy instalacji myślą
o efektywności energetycznej i redukcji kosztów.
Zwłaszcza że przy określonej wielkości zobowiązani są do podłączenia do systemu sterowania
operatora, aby w razie potrzeby układy można było
zdalnie regulować w dół. A to możliwe jest tylko
drogą radiową.

Zalety rozwiązań WAGO do telesterowania
• Bezpośrednia komunikacja między instalacją
obsługiwaną zdalnie i falownikiem lub
rejestratorem danych elektrowni solarnej
• Osobne interfejsy ETHERNET pozwalają na
budowanie równoległych sieci.
• Cyber Security: kodowanie zgodnie
z wymogami bezpieczeństwa informatycznego
• Cloud Connectivity: połączenie z chmurą dzięki
zastosowaniu protokołu MQTT
• Zarządzanie przez stronę WWW z ochroną
hasłem uniemożliwia zmianę ustawień systemu
przez osoby niepowołane.
• Realizacja założeń konkretnego operatora sieci
odnośnie zmagazynowanej mocy czynnej oraz
zapewniania mocy biernej
• cos ϕ lub regulacja U i Q (napięcia i mocy

biernej) zgodnie z charakterystyką
• Integracja zewnętrznych systemów pomiarowych średniego napięcia (urządzenia do analizy
sieci, wskaźniki zwarcia, zabezpieczenia sieci
i urządzeń) przez Modbus TCP/RTU lub inne
protokoły sieci obiektowej
• Odczyt wartości mocy w układach niskiego
napięcia przy pomocy moduł pomiaru mocy
3-fazowej
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Elektrownia solarna wymaga sterowania i regulacji drogą radiową.

STEROWANIE PARKIEM SOLARNYM:
FOTOWOLTAIKA BEZ UDZIAŁU PRZEWODÓW
W procesie komunikacji między wytwórcami prądu
w elektrowniach słonecznych a operatorami sieci
wykorzystywane są protokoły radiowe. Sterowniki
WAGO z protokołami IEC 60870-5-101/-103/-104,
61400-25, 61850-7-420 (serwer/klient), MODBUS,
DNP3 pełnią w takich aplikacjach funkcję znormalizowanych i łatwych w użyciu interfejsów.
Zalety rozwiązań WAGO do zdalnego
sterowania
• Bezpośrednia komunikacja między instalacją
obsługiwaną zdalnie i falownikiem lub
rejestratorem danych elektrowni solarnej
• Osobne interfejsy ETHERNET pozwalają na
budowanie równoległych sieci.
• Cyber Security: kodowanie zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa informatycznego
• Cloud Connectivity: połączenie z chmurą dzięki
zastosowaniu protokołu MQTT
• Zarządzanie przez stronę WWW z ochroną
hasłem uniemożliwia zmianę ustawień systemu
przez osoby niepowołane.
• Dostępne bezpłatne bloki funkcyjne do różnych
rejestratorów danych i falowników
• Realizacja założeń konkretnego operatora sieci
odnośnie zmagazynowanej mocy czynnej oraz
zapewniania mocy biernej
• Regulacja Q i U zgodnie z charakterystyką
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• Integracja zewnętrznych systemów pomiarowych średniego napięcia (urządzenia do analizy
sieci, wskaźniki zwarcia, zabezpieczenia sieci
i urządzeń) przez Modbus TCP/RTU
• Odczyt wartości mocy w układach niskiego
napięcia przy pomocy moduł pomiaru mocy
3-fazowej
• Łatwa parametryzacja i konfiguracja
przy pomocy wizualizacji
• Modularna budowa: możliwość łączenia w jednym węźle dwustanowych i analogowych modułów wejść/wyjść oraz modułów specjalnych
• Asortyment obejmujący ponad 500 różnych
modułów wejść i wyjść
• Konfiguracja/parametryzacja
przez wizualizację internetową
• Możliwość programowania zgodnie
z IEC 61131‐3
• Wykorzystanie zintegrowanego modemu do
komunikacji zdalnej

Zalety systemu złączek listwowych TOPJOB® S
• Zacisk Push-in CAGE CLAMP® do wszystkich
rodzajów przewodów
• Wtykowy montaż przewodów jednodrutowych, bez
użycia narzędzi (zacisk Push-in CAGE CLAMP®)
• Kompaktowe wymiary, przydatne w układach
dysponujących niewielką przestrzenią
• System izolowanych mostków dla pełnej wartości prądu nominalnego

Skrzynka zasilania
zbiorczego

Skrzynka przyłączeniowa do generatora

Zalety złączek rozłączalnych TOPJOB® S,
seria 2006
• Do napięć 1500 V DC (IEC) / 1000 V DC (UL)
• Dostępne jako złączki rozłączalne,
bazowe i przelotowe
• Możliwość łączenia ze złączkami z programu
TOPJOB® S

Złączki rozłączalne TOPJOB® S

Zalety złączek bezpiecznikowych, seria 811
• Prosta obsługa i bezpieczna instalacja dzięki
jednoznacznej pozycji dźwigni montażowej
• Mostki grzebieniowe umożliwiające szybkie
i komfortowe mostkowanie

Złączka bezpiecznikowa

Zalety modułu z diodami zaporowymi,
seria 288
• Moduł z diodami zaporowymi służący do
szybkiej i niezawodnej ochrony przed prądami
powrotnymi w aplikacjach z udziałem modułów
cienkowarstwowych
Moduł z diodami zaporowymi

Blok potencjałowy 1000 V
do układów fotowoltaicznych
1 Potencjał – potencjał
2 Potencjał – szyna montażowa
3 Poprzez mostkowanie pojedynczych złączek

uzyskuje się wspólny potencjał:
Pozwala to uniknąć zachowania odstępów
izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych
między potencjałami.
Pozostałe odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe między potencjałem i szyną montażową są wystarczające dla aplikacji 1000 V.
4 Bloki o różnych potencjałach (+,−),
umieszczone na szynie montażowej jeden
za drugim, należy oddzielić blokadą końcową
o szerokości co najmniej 6 mm.

4
3
1

2

Blok potencjałowy 1000 V
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Podłączanie falownika solarnego

FALOWNIK SOLARNY:
WIĘKSZA WYTRZYMAŁOŚĆ DZIĘKI WAGO
Falownik jest sercem układu fotowoltaicznego.
Zmienia prąd stały ogniw fotowoltaicznych na prąd
przemienny, który następnie zasila publiczną sieć
energetyczną. Urządzenia pracują praktycznie
bez strat, a skuteczność najlepszych sięga nawet
99%. Oznacza to, że tylko setna część mocy prądu
stałego zostaje utracona. Trwałość i wydajność
falownika determinowana jest przez jego komponenty elektroniczne i elektromechaniczne. Muszą
one zapewniać bezawaryjną pracę przez wiele lat
i zachowywać pełną funkcjonalność w tak niewielkiej przestrzeni. Silnoprądowe złączki do płytek
drukowanych WAGO spełniają te wymagania.
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Zalety serii 2706 i 2716
• Prosta i przejrzysta obsługa
przy pomocy dźwigni montażowych
• Jednocześnie można otworzyć kilka zacisków
– co jest szczególnie wygodne w przypadku
podłączania przewodów wielożyłowych
Zalety modułów do przejścia przez obudowę,
seria 828
• Wygodne przejście przez obudowę
maks. 1000 V/41 A
• Prosty montaż, bez użycia narzędzi
• Jednocześnie można otworzyć kilka zacisków
– co jest szczególnie wygodne w przypadku
podłączania przewodów wielożyłowych
• 600 V UL

Stacja przesyłowa przy parku solarnym

ELEKTROWNIA WIATROWA: PRODUKCJA
PRĄDU MONITOROWANA PRZEZ SIEĆ
Turbiny wiatrowe wyposażone są w nowoczesne elektroniczne układy sterowania. Główny
sterownik, jako centralny element układu, stale
komunikuje się z peryferiami, takimi jak np. układ
kierunkowania elektrowni czy ustawienia łopat,
i korygując poszczególne parametry zapewnia
optymalną pracę w danych warunkach pogodowych. Aby proces zasilania sieci energetycznej
przez turbinę przebiegał prawidłowo, konieczne
jest stałe monitorowanie połączenia z siecią.
Przez cały czas trwa odczyt takich parametrów jak
napięcie, prąd i częstotliwość, a wyniki pomiarów
trafiają do sterownika, aby w razie przekroczenia
zdefiniowanych wartości można było natychmiast
zareagować. WAGO doskonale wpisuje się w tę
koncepcję zarządzania elektrownią wiatrową i
zapewnia nieprzerwaną komunikację z operatorem sieci dystrybucyjnej, operatorem turbiny i
sprzedawcą energii. Dzięki temu elementy wykonawcze mają przez cały czas dostęp do instalacji.
WAGO-I/O-SYSTEM 750 zapewnia bezawaryjne
sterowanie parkiem wiatrowym oraz monitoring
jego pracy.

Zalety rozwiązań WAGO do zdalnego
sterowania
• Komunikacja przez standardowe protokoły
telesterowania zgodnie z IEC 60870-5-101/-103/104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS, DNP3
• Możliwość wykorzystania w sieci dystrybucyjnej
różnego typu modułów I/O, m.in. do komunikacji
szeregowej z urządzeniami zewnętrzymi lub do
pomiaru mocy 3-fazowej
• Komfortowe udostępnianie i monitorowanie wartości wytwarzanych i odbieranych, takich jak napięcie,
moc bierna, moc czynna, prąd, cos φ, częstotliwość
i kierunek przepływu energii
• Sterowniki do wszystkich popularnych typów sieci
obiektowych i standardów ETHERNET
• Osobne interfejsy ETHERNET pozwalają na budowanie równoległych sieci.
• Programowanie w CODESYS zgodnie z IEC 61131-3
• Cyber Security: sterowniki PFC100/PFC200 spełniają wszystkie aktualne wymogi bezpieczeństwa IT
dla operatorów sieci dystrybucyjnych.
• Cloud Connectivity: połączenie z chmurą dzięki
zastosowaniu protokołu MQTT
• Zarządzanie przez stronę WWW z ochroną hasłem
uniemożliwia zmianę ustawień systemu przez osoby
niepowołane.
• Dostępne nieodpłatne bloki funkcyjne
-OPX/XML-Client
-IEC-61400-25-Client
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Zbiorniki fermentacyjne biogazowni

ENERGIA BIO: BEZPIECZNA AUTOMATYZACJA
TAKŻE W PRZESTRZENIACH EX
Biogazownia służy do produkcji gazu w procesie
fermentacji odnawialnych surowców lub odchodów zwierzęcych. Na miejscu gaz przetwarzany
jest w agregatach prądotwórczych w energię
elektryczną, która następnie odprowadzana jest
do publicznej sieci energetycznej. Z biogazu można także uzyskać biometan, wykorzystywany do
zasilania sieci gazu ziemnego lub w rozproszonej
lokalnej sieci ciepłowniczej. We wszystkich tych
instalacjach WAGO-I/O-SYSTEM odgrywa znaczącą rolę – wykorzystywany jest do automatyzacji
procesów, sterowania instalacją produkcyjną, czy
też komunikacji z dystrybutornią operatora sieci
lub dostawcy gorącej rezerwy.
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Zalety rozwiązań WAGO do zdalnego
sterowania
• Komunikacja przez standardowe protokoły telesterowania zgodnie z IEC 60870-5-101/-103/-104,
61400-25, 61850-7-420, MODBUS, DNP3
• Możliwość wykorzystania w sieci dystrybucyjnej
różnego typu modułów I/O, m.in. do komunikacji
szeregowej z urządzeniami zewnętrzymi lub do
pomiaru mocy 3-fazowej
• Komfortowe udostępnianie i monitorowanie wartości wytwarzanych i odbieranych, takich jak napięcie,
moc bierna, moc czynna, prąd, cos φ, częstotliwość
i kierunek przepływu energii
• Współpraca ze wszystkimi popularnymi typami sieci
obiektowych i standardami ETHERNET
• Możliwość bezpośredniego podłączania sygnałów
ze stref Ex do iskrobezpiecznych modułów WAGO
Ex i
• Osobne interfejsy ETHERNET pozwalają na budowanie równoległych sieci.
• Programowanie w CODESYS zgodnie z IEC 61131-3
• Wizualizacja sieciowa umożliwia śledzenie przebiegu poszczególnych procesów bezpośrednio na
drzwiczkach rozdzielnicy lub na ekranie komputera.
• Cyber Security: sterowniki PFC100/PFC200 spełniają wszystkie aktualne wymogi bezpieczeństwa IT
dla operatorów sieci dystrybucyjnych.
• Cloud Connectivity: połączenie z chmurą dzięki
zastosowaniu protokołu MQTT

Elektrownia ze zbiornikiem zasobnikowym w Alpach

ELEKTROWNIA WODNA:
ŻYWIOŁ UJARZMIONY
Energia ze źródeł odnawialnych, w tym ta wytwarzana przez elektrownie wodne, to istotny element
globalnego trendu zwanego transformacją
energetyczną. Aby elektrownie wodne mogły pracować zgodnie z zapotrzebowaniem, konieczne
są systemy automatycznej regulacji. Rozwiązania
WAGO można zastosować m.in. do sterowania turbinami, po podłączeniu do nadrzędnego systemu
SCADA, służącego do monitorowania i sterowania
pracą elektrowni.

Zalety rozwiązań WAGO do zdalnego
sterowania
• Komunikacja przez standardowe protokoły telesterowania zgodnie z IEC 60870-5-101/-103/
-104, 61400-25, 61850-7-420, MODBUS, DNP3
• Osobne interfejsy ETHERNET pozwalają na
budowanie równoległych sieci.
• Cyber Security: kodowanie zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa informatycznego
• Cloud Connectivity: połączenie z chmurą dzięki
zastosowaniu protokołu MQTT
• Zarządzanie przez stronę WWW z ochroną
hasłem uniemożliwia zmianę ustawień systemu
przez osoby niepowołane.
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STABILNY POZIOM ENERGII
SŁONECZNEJ I WIATROWEJ
Rosnący udział energii wytwarzanej
z odnawialnych źródeł zmienia proporcje w zakresie zapotrzebowania na
usługi systemowe i zmusza do większej
elastyczności w procesach wytwarzania i dystrybucji. WAGO dzięki swoim
inteligentnym rozwiązaniom umożliwia
operatorom integrację i regulację energii
pochodzącej z OZE.
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Udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł
stale i szybko wzrasta. Jednak zmienny poziom zasilania dostarczanego przez elektrownie słoneczne i wiatrowe znacznie komplikuje zarządzanie
siecią: zmienna ilość dostarczanej energii utrudnia
prognozowanie dostępności wytworzonej energii
i w efekcie zapewnienie stabilności sieci. Istnieją
jednak sposoby zarządzania obciążeniem sieci.

Zalety rozwiązań WAGO
• Bogate portfolio: od prostej regulacji skokowej przy
pomocy poleceń wyłączania, po regulację przy
pomocy cos ϕ lub regulację U i Q (napięcia
i mocy biernej)
• Możliwość bezpośredniego podłączenia do komputera elektrowni solarnej lub wiatrowej poprzez
OPC-XML, Soap lub Modbus RTU/TCP
• Cyber Security: sterowniki PFC100/PFC200 spełniają wszystkie aktualne wymogi bezpieczeństwa IT
dla operatorów sieci dystrybucyjnych.
• Cloud Connectivity: połączenie z chmurą dzięki
zastosowaniu protokołu MQTT
• Łatwe podłączanie poszczególnych instalacji do
wirtualnej elektrowni
• Odczyt wartości mocy przez dostępne liczniki, np.
za pomocą impulsu S0, IEC 62056-21 lub SML
19

Elektrownie solarne powinny umożliwiać zdalną regulację.

REGULACJA MOCY WYTWÓRCZEJ:
SŁOŃCE I WIATR POD KONTROLĄ
Aby zachować bezpieczeństwo sieci w momencie
wzrastającego udziału energii pozyskiwanej z
odnawialnych źródeł, operatorzy elektrowni słonecznych i wiatrowych mogą zdalnie ograniczać
ich moc wytwórczą. Pozwala im na to ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE), uwzględniająca
różną wydajność instalacji. WAGO oferuje ponad
500 różnych modułów I/O do zdalnej komunikacji,
dla różnych typów sygnału.
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Zalety rozwiązań WAGO
Bogate portfolio: od prostej regulacji skokowej przy
pomocy poleceń wyłączania, po regulację przy
pomocy cos ϕ lub regulację U i Q (napięcia i mocy
biernej)
• Możliwość bezpośredniego podłączenia do komputera elektrowni solarnej lub wiatrowej poprzez
OPC-XML, Soap lub Modbus RTU/TCP
• Komunikacja z poziomu instalacji zgodnie
z wymogami klienta
• Cyber Security: sterowniki PFC100/PFC200 spełniają wszystkie aktualne wymogi bezpieczeństwa IT
dla operatorów sieci dystrybucyjnych.
• Cloud Connectivity: połączenie z chmurą dzięki
zastosowaniu protokołu MQTT

Fotowoltaika, baterie i instalacje Power-to-Gas mogą tworzyć jeden spójny system.

WIRTUALNA ELEKTROWNIA: INTELIGENTNA
SIEĆ WYTWÓRCÓW I ODBIORCÓW
W wirtualnych elektrowniach rozproszone urządzenia wytwarzające, magazynujące i pobierające
energię (np. awaryjne zespoły prądotwórcze lub
urządzenia produkcyjne) tworzą układ dający
możliwość swobodnej regulacji. Odpowiednia
konfiguracja ich wzajemnych uwarunkowań
pozwala odciążyć sieć energetyczną. Sterowniki
WAGO z protokołem telesterowania spełniają wymagania standardu komunikacyjnego VHPready
4.0 i ułatwiają koordynację pracy poszczególnych
instalacji.

Zalety rozwiązań WAGO
• Łatwe podłączanie poszczególnych instalacji do
wirtualnej elektrowni
• VHPready standaryzuje obiekty i zmienne pochodzące z różnych protokołów komunikacyjnych.
• Komunikacja przez zdefiniowane wcześniej modele
danych
• Standard VHPready definiuje specyficzne dla danej
domeny parametry dotyczące trybu roboczego
i czasów reakcji. W ten sposób można sterować harmonogramem pracy elektrowni.
• Cyber Security: sterowniki PFC100/PFC200 spełniają wszystkie aktualne wymogi bezpieczeństwa IT
dla operatorów sieci dystrybucyjnych.
• Cloud Connectivity: połączenie z chmurą dzięki
zastosowaniu protokołu MQTT
• Integracja instalacji możliwa jest także poprzez IEC
60870, IEC 61850 lub DNP3.0.
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Rezerwy energetyczne mogą dostarczać także elektrownie wiatrowe na morzu.

GORĄCA REZERWA:
PIERWSZA POMOC DLA SIECI
Gorąca rezerwa wyrównuje wahania pojawiające
się w sieci. Operator wirtualnej elektrowni lub
indywidualny wytwórca energii i regulowalny
odbiorca, którzy dostarczają ją do operatora sieci
przesyłowej, mogą zyskać dodatkowe dochody.
Ponieważ proces ten wiąże się z koniecznością
zachowania odpowiednich wymogów w zakresie
różnorodności sygnałów, cyberbezpieczeństwa
oraz dostępności, kluczową rolę odgrywają w nim
niezawodne i odpowiednio wytrzymałe sterowniki.
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Zalety rozwiązań WAGO
• Asortyment obejmujący ponad 500 różnych
modułów I/O
• Możliwość bezpośredniego podłączenia do komputera elektrowni solarnej lub wiatrowej poprzez
OPC-XML, Soap lub Modbus RTU/TCP
• Komunikacja z poziomu instalacji zgodnie
z wymogami klienta
• Cyber Security: sterowniki PFC100/PFC200 spełniają wszystkie aktualne wymogi bezpieczeństwa IT
dla operatorów sieci dystrybucyjnych.
• Cloud Connectivity: połączenie z chmurą dzięki
zastosowaniu protokołu MQTT

Zamiast magazynowania energii sprzedaż na wolnym rynku

SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA:
ZYSKOWNY HANDEL ENERGIĄ EKOLOGICZNĄ
Prąd wytwarzany przez odnawialne źródła energii
może być sprzedawany dużym dystrybutorom lub
na giełdzie energii elektrycznej. Dla nowo powstałych wytwórców energii sprzedaż bezpośrednia
jest obowiązkowa, a dla już istniejących opcjonalna. Energia ekologiczna traktowana jest na równi
z tą wytwarzaną konwencjonalnie i ma taką samą
cenę rynkową. Klasyczna sprzedaż bezpośrednia
przez wytwórców OZE wymaga określenia gotowości roboczej i mocy czynnej. Definiowane są
też wartości zadane mocy czynnej jako sygnału
stopniowego lub płynnego.

WAGO oferuje odpowiednie rozwiązanie
do każdej sytuacji
• Asortyment obejmujący ponad
500 różnych modułów I/O
• Pomiar mocy czynnej przy użyciu modułu pomiaru
mocy 3-fazowej
• Odczyt wartości mocy przez dostępne mierniki, np.
za pomocą Modbus RTU/TCP/UDP
czy PROFIBUS
• Odczyt wartości mocy przez dostępne liczniki, np.
za pomocą impulsu S0, IEC 62056-21 lub SML
• Podłączanie bezpośrednio do sieci poprzez protokoły falownika, regulatory solarne lub komputery
elektrowni wiatrowej
• Cyber Security: sterowniki PFC100/PFC200 spełniają wszystkie aktualne wymogi bezpieczeństwa IT
dla operatorów sieci dystrybucyjnych.
• Cloud Connectivity: połączenie z chmurą dzięki
zastosowaniu protokołu MQTT
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MODERNIZACJA
NA KAŻDEJ PŁASZCZYŹNIE
Automatyzacja sieci energetycznych ma
wiele zalet. Do nich należy możliwość
monitorowania i zdalnego sterowania.
WAGO oferuje w tym względzie dogodne
rozwiązania.
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Operatorzy sieci mogą wykorzystać technologię
WAGO, aby stwierdzić, które elementy infrastruktury wymagają modernizacji. Na dalszym etapie
nasze sterowniki stosowane są przy automatyzacji
procesów i monitorowaniu obciążenia. W ten
sposób można lepiej wykorzystać pojemność
sieci oraz ograniczyć potrzebę układania nowych
przewodów.

Zalety rozwiązań WAGO
Wszechstronność: sterowniki programowalne
w CODESYS zbierają sygnały dwustanowe i analogowe oraz dane z różnych systemów stacji (np.
przez Modbus RTU).
• Uniwersalność: nasze sterowniki kompilują dane
na protokół komunikacyjny używany przez operatora np. IEC 60870-5-101/-104, IEC 61850 lub
DNP 3.0 i przesyłają je do dyspozytorni.
• Komunikacja działa też w przeciwnym kierunku:
z poziomu dyspozytorni można przez sterownik
odczytywać dane z poszczególnych systemów
stacji, na przykład stacji średniego napięcia,
zabezpieczeń lub systemów pomiarowych, pochodzących od różnych producentów.
• Cyber Security: przepływ danych z i do sterownika WAGO chroniony jest przed nieautoryzowa-

•
•
•
•

nym dostępem – po pierwsze przez kodowanie
danych przy pomocy TLS1.2, po drugie przez
tworzenie bezpiecznych połączeń przy użyciu
IPsec lub OpenVPN.
Cloud Connectivity: połączenie z chmurą dzięki
zastosowaniu protokołu MQTT
Szybkie ponowne załączanie segmentów sieci
Stała transmisja do dyspozytorni mierzonych
wartości niskiego i średniego napięcia
Monitoring wspiera pracę systemu utrzymania
ruchu (AM) przy kolejnych inwestycjach dotyczących rozbudowy sieci.
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Inteligentna stacja rozdzielcza firmy Pfeffer

INTELIGENTNE STACJE ROZDZIELCZE:
KLUCZ DO SIECI SMART GRID
Podobnie jak tradycyjna stacja rozdzielcza, inteligentna stacja rozdzielcza łączy sieć średniego
napięcia z siecią niskiego napięcia. Jednak w
przeciwieństwie do swojej poprzedniczki umożliwia
również odczyt (także zdalny) różnych danych pomiarowych. WAGO dostarcza wszystkie komponenty konieczne do zbudowania systemu automatyki
inteligentnej stacji rozdzielczej: sterowniki PFC200
po stronie średniego i niskiego napięcia, panel
e!DISPLAY do wizualizacji danych pomiarowych
i procesowych bezpośrednio w stacji oraz kompletną technikę połączeniową.
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Zalety rozwiązań WAGO
• Wszechstronność: programowalne w CODESYS
sterowniki zbierają sygnały dwustanowe i analogowe oraz dane z różnych systemów stacji (np.
przez Modbus RTU lub IEC 61850).
• Uniwersalność: nasze sterowniki kompilują dane
na protokół komunikacyjny używany przez operatora np. IEC 60870-5-101/-104 lub IEC 61850 i
przesyłają je do dyspozytorni.
• Komunikacja działa też w przeciwnym kierunku:
z poziomu dyspozytorni można przez sterownik
odczytywać dane z poszczególnych systemów
stacji, na przykład stacji średniego napięcia,
zabezpieczeń lub systemów pomiarowych, pochodzących od różnych producentów.

Rozdzielnice średniego napięcia

STACJE PRZESYŁOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA:
Z AUTOMATYKĄ NA BAZIE STEROWNIKÓW WAGO
Rozdzielnice są podstawowym elementem zabezpieczającym pracę sieci zasilającej. Aby to osiągnąć, warto zbudować automatykę stacji na bazie
sterowników WAGO. Po pierwsze pozwalają one
szybko zlokalizować awarię (dzięki podłączonym
wskaźnikom zwarcia i doziemienia) i przesłać informacje na jej temat, po drugie pozwalają zdalnie
załączać zautomatyzowane instalacje. Dzięki temu
można szybko załączyć poszczególne fragmenty
sieci energetycznej i zminimalizować straty.

Zalety rozwiązań WAGO
• Szybkie ponowne załączanie segmentów sieci
• Służby serwisowe mogą być wysyłane bezpośrednio do miejsca awarii.
• Stała transmisja do dyspozytorni mierzonych
wartości niskiego napięcia
• Monitoring wspiera pracę systemu utrzymania
ruchu przy kolejnych inwestycjach dotyczących
rozbudowy sieci.
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Szyny rozdzielcze stacji przesyłowej

STACJE PRZESYŁOWE:
WĘZŁOWE PUNKTY SIECI POD KONTROLĄ
Stacje przesyłowe pośredniczą między wytwórcą
a dystrybutorem energii. W razie awarii instalacji
produkujących energię, na przykład elektrowni słonecznej i wiatrowej, dostarczanie prądu do sieci nie
jest możliwe. Jeśli awaria jest poważna i trwa długo,
może spowodować poważne finansowe straty lub
szkody techniczne. Aby zredukować do minimum
występowanie awarii lub umożliwić szybkie ich usuwanie, niezbędne jest zdalne monitorowanie stacji
przesyłowych oraz zdalne załączanie urządzeń w
przypadku nieplanowanego przestoju. Sterowniki
WAGO wykonają to zadanie w sposób pewny i
niezawodny.
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Zalety naszych rozwiązań
• Dokładna lokalizacja awarii
• Szybkie ponowne załączanie segmentów sieci
• Służby serwisowe mogą być wysyłane bezpośrednio do miejsca awarii.
• Stała transmisja do dyspozytorni mierzonych
wartości niskiego napięcia

Stacja regulacyjna ciśnienia gazu w sieci DREWAG

PRZESYŁ GAZU:
KONIECZNIE PRZY REGULACJI CIŚNIENIA
Niezawodna dostawa gazu jest tak samo istotna
jak dostawa prądu. Aby ją zagwarantować, niezbędne jest monitorowanie i sterowanie stacjami
regulacyjnymi ciśnienia gazu i stacjami redukcyjnymi. Sieć gazowa zyskuje na znaczeniu zwłaszcza
w dobie łączenia poszczególnych sektorów energetycznych. Duża pojemność zbiorników
w sieci gazowej stwarza też duże możliwości
magazynowania energii. Z tego względu automatyzacja stacji zasilających jest konieczna.

Zalety rozwiązań WAGO
• Szybkie usuwanie awarii
• Pomiar online
• Funkcjonalność PLC pozwala na realizację
złożonych zadań sterowania i regulacji
• Obsługa wszystkich popularnych systemów
komunikacji, jak np. PROFIBUS DP lub Modbus
RTU/TCP pozwala na integrację dowolnego typu
sieci obiektowej.
• Protokoły telesterowania IEC 60870 lub
DNP 3.0 umożliwiają komunikację
z centralną dyspozytornią.
• Iskrobezpieczne moduły I/O pozwalają na
podłączanie sygnałów ze stref Ex 0, 1 i 2 do
WAGO-I/O-SYSTEM.
• Zintegrowana wizualizacja przez Internet umożliwia śledzenie wszystkich danych procesowych
– na miejscu lub zdalnie.
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Węzeł cieplny

STAŁA DOSTAWA CIEPŁA:
ZAWSZE ODPOWIEDNIA TEMPERATURA
Węzeł cieplny i związana z nim budowa i modernizacja sieci cieplnej to istotne elementy transformacji
energetycznej. W praktyce oznacza to, że zarówno
węzły cieplne, jak i stacje przesyłowe ciepła muszą
być zautomatyzowane. Klienci oczekują stałych
i niezawodnych dostaw ciepła, zwłaszcza w sezonach grzewczych, a każda awaria może mieć fatalne
skutki.
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Zalety rozwiązań WAGO
• Dokładna lokalizacja awarii
• Szybkie usuwanie awarii
• Pomiar online
• Funkcjonalność PLC pozwala na realizację
złożonych zadań sterowania i regulacji
• Protokoły telesterowania IEC 60870 lub
DNP 3.0 umożliwiają komunikację
z centralną dyspozytornią.
• Obsługa wszystkich popularnych systemów
komunikacji, jak np. PROFIBUS DP lub Modbus
RTU/TCP pozwala na integrację dowolnego typu
sieci obiektowej.
• Zintegrowana wizualizacja przez Internet umożliwia śledzenie wszystkich danych procesowych
– na miejscu lub zdalnie.

SYSTEM UTRZYMANIA RUCHU:
WGLĄD WE WSZYSTKIE URZĄDZENIA
W dobie transformacji energetycznej i cyfryzacji
procesów system utrzymania ruchu (Asset Management) jest wręcz koniecznością.
WAGO oferuje w tym zakresie idealną platformę,
zbierającą wszystkie dane – rozproszony system
automatyzacji z serii 750. Dzięki elastyczności
sprzętu, oprogramowania i protokołów komunikacyjnych integracja poszczególnych obiektów
w jednej sieci jest dziś technicznie możliwa i
opłacalna. Elementem spajającym, a tym samym
centrum zarządzania jest system WAGO Cloud
Data Control. Umożliwia on dostęp do aktualnych
danych z dowolnego miejsca.

Stałe monitorowanie rozproszonych urządzeń,
zarówno własnych, jak i zintegrowanych
w ramach świadczonych usług, przynosi wiele
korzyści:
• Zbieranie danych w jednym miejscu pozwala na
ciągłą analizę stanu pracy.
• Zakłócenia są wykrywane od razu, co pozwala
zapobiegać rozległym awariom.
• Dzięki stałemu monitorowaniu można rozpoznać
stany krytyczne pracy przed wystąpieniem
awarii.
• Możliwość optymalizacji projektu rozbudowy
sieci w przyszłości.

Sterownik IoT: Plug-in przekształca sterownik
WAGO w urządzenie IoT
Za pomocą prostego rozszerzenia oprogramowania
o obsługę MQTT każdy sterownik PFC WAGO staje
się sterownikiem IoT gotowym do połączenia
z chmurą.
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PRĄD BEZ LIMITÓW
PRZEZ CAŁĄ DOBĘ
Baterie, instalacje Power-to-Gas i Power-to-Heat pozwalają zyskać coraz większą
niezależność od dostaw prądu, odciążają
sieć energetyczną i sprawiają, że transport i ciepło stają się bardzie ekologiczne. A sterowniki WAGO mają
w tym swój udział.
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Zasobniki energii magazynują jej nadwyżki, aby
w razie konieczności można było ją wykorzystać.
W ten sposób można zwiększyć zużycie energii
słonecznej w gospodarstwach domowych i
przedsiębiorstwach, zniwelować piki prądowe
obciążające sieć i dostarczyć gorącą rezerwę,
pozwalającą wyrównać chwilowe wahania pojawiające się w sieci. Technologia WAGO umożliwia
sterowanie tymi procesami.

Zalety rozwiązań WAGO do zdalnego
sterowania
• Integracja urządzeń wytwarzających i magazynujących ciepło przy zastosowaniu sterowników;
podłączanie elektrolizerów w ramach jednej sieci
w celu magazynowania dużych ilości energii
• Komfortowe udostępnianie i monitorowanie
wartości wytwarzanych i odbieranych, takich
jak prąd, napięcie, moc czynna, moc bierna,
temperatura i pojemność zasobnika, cos φ, częstotliwość i kierunek przepływu energii
• Zarządzanie procesem wytwarzania i obciążeniem
• Integracja aktualnych prognoz zużycia i danych
pogodowych

• Integracja do zewnętrznych systemów dystrybucji
(np. zakładów komunalnych, dostawców bezpośrednich, wirtualnych elektrowni) za pomocą protokołów
do telekontroli IEC 60870-5-101/-103/-104, 6140025, 61850-7-420, DNP3, VHPready
• Cyber Security: sterowniki PFC100/PFC200 spełniają wszystkie aktualne wymogi bezpieczeństwa IT
dla operatorów sieci dystrybucyjnych.
• Cloud Connectivity: połączenie z chmurą dzięki
zastosowaniu protokołu MQTT
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DOMOWA BATERIA:
NIEWIELKIE WYMIARY I SZYBKI MONTAŻ
Sprzedaż domowych baterii generowana jest nie
tylko przez tych, którzy postanowili w swoim gospodarstwie domowym zredukować pobór energii
z sieci poprzez zastosowanie fotowoltaiki
w kombinacji z baterią magazynującą energię. Zbyt
na te urządzenia napędzają także dostawcy energii, którzy na ich bazie opracowują nowe modele
biznesowe. Baterie sprzedawane są na przykład
wraz z modułami solarnymi jako gotowe zestawy,
które w efekcie pozwalają obniżyć przeciążenia w
sieci. WAGO oferuje rozwiązania umożliwiające instalację domowych baterii. Złączki listwowe WAGO
TOPJOB® S zapewniają szybki i pewny montaż
tych urządzeń we wnętrzu mieszkalnym,
a instalacja nie wymaga wielkiej przestrzeni
w rozdzielnicy.
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ZŁĄCZKI DO PŁYTEK DRUKOWANYCH
DLA ENERGOELEKTRONIKI
Bogate portfolio produktów dla energoelektroniki
obejmuje dwie rodziny złączek do płytek drukowanych dla przekroju nominalnego 4 mm², 6 mm²
i 16 mm² i prądu nominalnego 76 A. Mimo niewielkich gabarytów i wysokich prądów złączki te są
wygodne w obsłudze i stwarzają dogodne warunki
montażu. Dostępne są warianty z dźwigniami i bez.

Korzyści
• Bogate portfolio dla przekrojów od 0,2 do 25 mm2
• Montaż wtykowy przewodów do zacisku Push-in
CAGE CLAMP® bez pomocy narzędzi
• Większy zakres podłączanych przewodów i gęstość prądu
• Poziome i pionowe podejście przewodem względem płytki drukowanej
• Możliwość realizacji pomiaru pod kątem 0° i 90°
względem płaszczyzny montażu przewodu

ZŁĄCZKI ROZŁĄCZALNOPOMIAROWE

Przy pomocy naszych złączek rozłączalno-pomiarowych
można szybko i pewnie rozdzielać obwody prądowe. Pomarańczowe noże rozłączające oraz wtyki rozłączające, umieszczone
między przewodami, pozostają dobrze widoczne nawet przy
podłączonych przewodach, co dodatkowo ułatwia obsługę.
Korzyści
• Alternatywne możliwości rozłączania: za pomocą uchylnego
noża rozłączającego i dodatkowej blokady mechanicznej lub
modułu rozłączającego
• Oszczędność miejsca dzięki dwupiętrowym, podwójnym
złączkom rozłączalnym: dwie złączki rozłączalne bezpotencjałowe umieszczone są na dwóch poziomach.
• Łatwa kontrola ewentualnych doziemień dzięki złączkom rozłączalnym do kontroli doziemień
• Do zastosowania także w obszarze energii z odnawialnych
źródeł: do napięć maksymalnie 1500 V DC (seria 2006)
• Przejrzystość połączeń: taki sam kształt jak złączki
przelotowe
• Pewna i szybka realizacja połączeń dzięki bogatemu systemowi mostków
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Akumulator przemysłowy zasila słupki ładowania.

LOKALNE I SYSTEMOWE ZASOBNIKI ENERGII:
SKUTECZNA REDUKCJA OBCIĄŻENIA
Lokalne zasobniki energii regulują napięcie
w sieci niskiego napięcia do zdefiniowanej wartości. W godzinach południowych, gdy elektrownie
solarne pracują na pełnej mocy, istnieje niebezpieczeństwo znacznego wzrostu napięcia. Logiczną
alternatywą do przesyłania prądu przez sieć średniego napięcia lub rozbudowy sieci lokalnej jest
zastosowanie lokalnego zasobnika energii, który
przejmie nadwyżki prądu. Wieczorem lub przy
pochmurnej pogodzie zmagazynowana energia
zostanie oddana do sieci. W ten sposób unika się
momentów szczytowego obciążenia. Operator
sieci może także wykorzystywać taki akumulator
do świadczenia usług na rzecz systemu energetycznego (np. dostarczania gorącej rezerwy) i uzyskiwania dzięki temu dodatkowych przychodów.
Systemowe zasobniki energii reagują przede
wszystkim na częstotliwość. Operatorzy sieci
przesyłowych mogą za ich pomocą zapewniać
gorącą rezerwę. Jeśli w efekcie nadwyżek energii
częstotliwość w sieci europejskiej wzrasta, akumulatory te mogą zmagazynować niewykorzystany
prąd. Gdy na skutek zbyt małej ilości energii
częstotliwość spada, zmagazynowany prąd jest
oddawany.
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Zalety sterowników WAGO jako centralnego
elementu systemu pomiaru i regulacji:
• Możliwość wykorzystania w sieci dystrybucyjnej
modułów WAGO-I/O-SYSTEM 750, m.in. do komunikacji szeregowe z falownikami lub do pomiaru mocy
3-fazowej
• Komfortowe udostępnianie i monitorowanie wartości wytwarzanych i odbieranych, takich jak napięcie,
moc bierna, moc czynna, prąd, cos φ, częstotliwość
i kierunek przepływu energii
• Zarządzanie procesem wytwarzania
i obciążeniem
• Integracja systemu zarządzania bateriami (BMS) do
systemu sterowania przez sieć CAN lub MODBUS
• Programowalne sterowniki na bazie
IEC 61131 lub platformy Linux®
• Możliwość zarządzania magazynami energii
w ramach centralnego systemu sterowania
• Integracja do zewnętrznych systemów dystrybucji
(np. zakładów komunalnych, dostawców bezpośrednich, wirtualnych elektrowni) za pomocą protokołów
do telekontroli IEC 60870-5-101/-103/-104, 6140025, 61850-7-420, DNP3, VHPready
• Cyber Security: sterowniki PFC100/PFC200 spełniają wszystkie aktualne wymogi bezpieczeństwa IT
dla operatorów sieci dystrybucyjnych.
• Cloud Connectivity: połączenie z chmurą dzięki
zastosowaniu protokołu MQTT

Inżynierowie bawarskiego centrum ZAE
(Zentrum für Angewandte Energie) sprawdzają
proces elektrolizy.

POWER-TO-X: ZAMIANA PRĄDU
W CIEPŁO LUB GAZ
Aby zmagazynować prąd przez dłuższy czas, można wykorzystać technologię Power-to-Heat lub
Power-to-Gas. Pozwala ona zamieniać nadwyżki
prądu do produkcji ciepła i możliwych do składowania gazów takich jak wodór i metan. Można je
przechowywać w istniejącej sieci gazu ziemnego,
zasilającej systemy grzewcze, elektrownie i stacje
paliw. Metoda Power-to-Heat jest szczególnie
opłacalna w układach, w których przetwarzane są
duże ilości ciepła, np. w sieciach ciepłowniczych.
Instalacje Power-to-Gas i elektrolizery sprawdzają
się tam, gdzie planowana jest budowa gęstej
sieci stacji tankowania wodoru lub istnieje dobry
dostęp do sieci gazu ziemnego.

Zalety rozwiązań WAGO do zdalnego sterowania
• Integracja urządzeń wytwarzających i magazynujących ciepło przy zastosowaniu sterowników; podłączanie elektrolizerów w ramach jednej sieci w celu
magazynowania dużych ilości energii
• Różnorodne interfejsy: PROFIBUS, CAN, Ethernet IP, IEC
60870/61400/61850, MODBUS itp.
• Komfortowe wyznaczanie i monitorowanie wartości
wytwarzanych i magazynowanych, tj. moc czynna,
temperatura i pojemność zasobnika; regulacja wartości
procesowych, np. regulatora ciśnienia i separatorów
gazowych z podzespołami z wymaganą ochroną Ex
• Integracja aktualnych prognoz zużycia i danych pogodowych
• Możliwość programowania zgodnie
z IEC 60870-5-101/-103/-104, 61400-25, 61850-7420, DNP3
• Łatwa parametryzacja za pomocą konfiguratora
• Skalowanie za pomocą nawet 500 różnych modułów
I/O do różnych zastosowań, np. modułu pomiaru mocy
3-fazowej do analizy sieci
• Cyber Security: sterowniki PFC100/PFC200 spełniają
wszystkie aktualne wymogi bezpieczeństwa IT dla
operatorów sieci dystrybucyjnych.
• Cloud Connectivity: połączenie z chmurą dzięki zastosowaniu protokołu MQTT
• Standardowe i iskrobezpieczne moduły IO w jednym
systemie sterowania (w zależności od miejsca instalacji umieszczone w odpowiedniej obudowie Ex)
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SKALOWALNE STEROWNIKI

do teletechniki

Interfejsy sieciowe
• Podłączanie modułów WAGO-I/O-SYSTEM 750
do nadrzędnego systemu sterowania
przy pomocy interfejsów sieciowych
• Niezależność od typu sieci obiektowej – obsługa
najczęściej stosowanych protokołów sieci obiektowej i standardów ETHERNET
• Niewielkie wymiary
Programowalne sterowniki sieciowe
• Współpraca ze wszystkimi popularnymi typami
sieci obiektowych i standardami ETHERNET
• Szybkie uruchamianie
• Programowanie w CODESYS
zgodnie z IEC 61131-3
• Bezpośrednie podłączanie
różnego typu modułów
WAGO-I/O-SYSTEM 750
• Możliwość elastycznego zastosowania w różnego typu aplikacjach w różnych warunkach
środowiskowych
Sterowniki PFC200
• Wytrzymałe i niewymagające serwisowania
• Bogactwo rozwiązań
• Współpraca ze wszystkimi popularnymi typami
sieci obiektowych i standardami ETHERNET
• Duża prędkość przetwarzania
• Równoległe zastosowanie różnych interfejsów
komunikacyjnych
• Możliwość budowania równoległych sieci dzięki
osobnym interfejsom ETHERNET

750-880/025-001
750-880/025-002

IEC-60870-5-101-/-103-/-104-Client/-Server
IEC-61850-Client/-Server
IEC 61400-25, DNP3
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750-880/040-001

PLC do teletechniki
Nr katalogowy

750

750-880/
040-001

750

Aprobaty

UL

CPU

ARM

Interfejsy
LAN

Interfejsy I/O (szeregowe)

2 x RJ-45

Pamięć

Pamięć nieulotna (retain)
Pamięć programu
Pamięć danych

Rozszerzenie pamięci
Sieć obiektowa (opcjonalnie)
Programowanie

WAGO-I/O-PRO v2.3

Temperatura pracy

−40 … +70 ° C

Protokoły do teletransmisji
EMC: 1 – odporność na zakłócenia
EMC: 1 – emisja zakłóceń

Modbus/TCP (UDP), Ethe
zgodnie z
EN 60870-2-1
zgodnie z
EN 60870-2-1

• Oprogramowanie WAGO-I/O-PRO
• Tworzenie własnego firmware’u (tylko programistom Linux®) dzięki zastosowaniu systemu
operacyjnego Linux®
• IPsec i OpenVPN

750-8206/040-001

−20

zgo

zgo

0-880/025-001

750-8202/
040-001

0-880/025-002*
508, 1, GL

M 9; 80 MHz

750-8202/025-001

750-8206/
025-001

UL 508, 1, GL

UL 508, 1, GL

750-8202/025-002*

750-8208/
025-001

750-8206/
040-001

750-8207/
025-001
UL 508, 1, GL

Cortex A8; 600 MHz
2 x RJ-45/Dual-Lan

—

1 x RS-232, 1 x D-Sub 9, gniazdo (do przełączania)

32 kB

128 kB

1 MB

64 MB

1 MB

16 MB

SD i SDHC do 32 GB
—

Salve PROFIBUS DP, PROFIBUS-DPmaster (750-8208), CAN, CANopen

erNet/IP, IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850 / 61400-25 3964R/RK512, DNP3

0 … +60 ° C

odnie z EN 61000-6-2

odnie z EN 61000-6-4

−40 … +70 ° C
zgodnie z
EN 60870-2-1
zgodnie z
EN 60870-2-1

−20 … +60 ° C

zgodnie z EN 61000-6-2
zgodnie z EN 61000-6-4

−40 … +70 ° C

zgodnie z
EN 60870-2-1
zgodnie z
EN 60870-2-1

Modem 3G

−20 … +60 ° C

zgodnie z
EN 61000-6-2
zgodnie z
EN 61000-6-4

Sterownik PFC200 z modemem 3G
• Wysyłanie i odbiór wiadomości SMS
• GPRS z modemem 3G (UMTS)
• Zakres temperatur: -20 … +60 °C
• IPsec i OpenVPN

750-8202/025-001
750-8202/025-002

750-8206/025-001
750-8208/025-001

750-8207/025-001
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