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KOMUNIKACJA I STEROWANIE
W INTELIGENTNYCH SIECIACH
Przegląd produktów i rozwiązań

nadrzędny system sterowania i nadzoru

komunikacja
wizualizacja

wykrywanie zwarć

modem i ruter

infrastruktura

detektor zwarć

oprogramowanie
inżynierskie e!COCKPIT
switch
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WAGO-I/O-SYSTEM 750

pomiar
prądu

przekładniki
prądowe

cewki
Rogowskiego

zasilanie

jednostka
sterująco-ładująca UPS

akumulator
24 V DC

zabezpieczenie
elektroniczne 24 V DC
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DROGA DO INTELIGENTNEJ SIECI
DYSTRYBUCYJNEJ
Bezpieczne połączenia: od kilowatów po kilobajty

Rozwój systemu energetycznego spowodowany
regulacjami jakościowymi, a także pojawieniem
się nowych uczestników rynku energii, takich
jak prosumenci, wymaga inwestycji w zakresie
doposażenia stacji elektroenergetycznych SN/
nN. Dużym wyzwaniem jest niezawodne i zgodne
z normami połączenie komunikacyjne pomiędzy
urządzeniami sterowniczymi i zabezpieczającymi
obwodów pierwotnych i wtórnych, tak aby powstał
odpowiedzialny, bezpieczny i efektywny standard
na przyszłość.
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Obecnie cyberbezpieczeństwo i odpowiedzialne dzielenie się danymi nabrało szczególnego
znaczenia. Wysokie standardy zabezpieczeń
sieci teleinformatycznych, za sprawą m.in.
WAGO-I/O-SYSTEM 750 i sterowników PFC200,
są implementowane w systemach teletechniki.
Ze względu na rozproszenie punktów sterowania,
ich niepowtarzalność i ogromną liczbę danych do
obróbki, automatyzacja sieci i stacji SN/nN wymaga
sprawdzonych i skutecznych technologii komunikacyjnych. Zastosowanie rozwiązań WAGO gwarantuje zarówno bezpieczeństwo, jak i niezawodność
działania.

Zdjęcia: © Katharina Mentink, vor-ort-foto.de

Realizowane funkcje systemu
• szyfryzacja danych AES128
• IPsec, OpenVPN

• komunikacja: DNP 3.0,

IEC 60870-5-101/103/104

Systemy automatyki WAGO dla inteligentnej stacji elektroenergetycznej
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INTELIGENTNA STACJA ROZDZIELCZA SN/nN
Sterowanie i monitoring

WAGO oferuje modularny system sterowania odporny na zakłócenia
EMC. Seria sterowników 750 XTR wyróżnia się wyższą wytrzymałością napięciową (do 5 kV). Umożliwia to ich zastosowanie w instalacjach rozdzielnic bez dodatkowego ekranowania. Modułowość
rozwiązań pozwala na zbudowanie systemu sterowania dopasowanego na miarę. Oferowane biblioteki programowe nie tylko umożliwiają szybką integrację urządzeń pomiarowo-zabezpieczających, ale
również niezwykle łatwy transfer sygnałów obiektowych z wykorzystaniem energetycznych standardów komunikacyjnych. Wykorzystując WAGO-I/O-SYSTEM 750 można tworzyć własne aplikacje bez
konieczności uczenia się zaawansowanych języków programowania.

Standardy komunikacji
• IEC 61850 (również GOOSE)
• IEC 60870-5-101/103/104
• DNP 3.0

• MODBUS RTU
• PROFIBUS
• CAN
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Automatyzacja i regulacja

WAGO posiada duże doświadczenie w zakresie zarządzania
i automatyzacji rozproszonych obiektów elektroenergetycznych. Szeroka oferta elementów WAGO-I/O-SYSTEM 750
oraz urządzeń uzupełniających kompleksowość oferty pozwala na efektywną i ekonomiczną budowę różnorodnych
systemów obiektowych spełniających najwyższe wymagania środowiskowe, zapewniając przy tym dużą oszczędność
miejsca.

Realizowane funkcje systemu
• 3-fazowy pomiar prądów, napięć, mocy i energii wraz z analizą harmonicznych na odpływach nN

• rejestracja danych pomiarowych (10, 15, 60 min) również z zewnętrznych urządzeń pomiarowych poprzez
IEC 62056-21 (IEC1107)
• komunikacja z urządzeniami EAZ w czasie rzeczywistym (IEC 60870, IEC 61850, MODBUS)
• komunikacja z jednym lub kilkoma systemami dyspozytorskimi (DNP 3.0, IEC 60870)

• monitorowanie i sterowanie (napędami, podobciążeniowymi przełącznikami zaczepów) poprzez wejścia i wyjścia
dwustanowe
• dostęp i parametryzacja danych poprzez web serwer

• zaawansowany system zasilania urządzeń monitoringu (EPSITRON® UPS)
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INTEGRACJA ROZPROSZONYCH ŹRÓDEŁ OZE
Zarządzanie, sterowanie i monitoring

centrum sterowania

komunikacja, np. zgodnie z IEC
60870-5-101/-104, 61850, DNP3

farmy
wiatrowe

biogazownie

parki
solarne

Zgodnie z zasadami przyłączania odnawialnych
źródeł energii (OZE) do sieci, instalacje te powinny
być wyposażone w urządzenia techniczne do zdalnie sterowanej redukcji mocy oraz monitorowania
wszystkich istotnych parametrów produkcji energii.

Urządzenia WAGO SMART OZE realizują:
• pomiary wielkości analogowych: prądów, napięć,
częstotliwości
• zabezpieczenie pod-/nadnapięciowe,
pod-/nadczęstotliwościowe

• sygnalizację przekroczenia dopuszczalnych
wartości wyższych harmonicznych
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• komunikację z systemami SCADA oraz lokalnymi systemami zarządzającymi pracą OZE m.in.
w protokołach, DNP3.0, IEC 61850, IEC 608705-101/103/104, MODBUS oraz poprzez łączność
GPRS/GSM

• odczyt oraz transmisję danych z liczników energii
elektrycznej zgodnie z IEC 62056-21
• synoptykę i zdalne sterowanie zespołem wyłącznikowym

• generowanie raportów dziennych z najważniejszymi parametrami produkcji energii elektrycznej
wysyłanych mailowo
• zdalną parametryzację oraz dostęp do wizualizacji poprzez web serwer

MAGAZYNOWANIE ENERGII
Efektywne wykorzystanie źródeł energii

Łagodny proces ładowania i rozładowywania
dzięki inteligentnym sterownikom

parki solarne

elektromobilność

farmy wiatrowe

odbiorcy

kompaktowe
elektrociepłownie
blokowe
WAGO-I/O-SYSTEM 750

Przykłady zasobników energii

baterie / akumulatory

akumulator ciepła

elektrownia szczytowo-pompowa

Korzyści
• komfortowe udostępnianie i monitorowanie wartości zasilania i odbiorników, takich jak napięcie,
moc bierna, moc czynna, prąd, cos φ, częstotliwość i kierunek przepływu energii
• możliwość programowania zgodnie z IEC 61131

• komunikacja z systemami dyspozytorskimi przez
protokoły telesterowania zgodnie z IEC 60870-5101, – 103 /-104, 61400-25, 61850-7-420

• łatwa parametryzacja protokołów transmisji za
pomocą konfiguratora

• budowa systemu za pomocą nawet ponad 500
różnych modułów I/O dopasowanych do różnych
zastosowań, np. modułu pomiaru mocy 3-fazowej
do analizy sieci
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WIRTUALNE ELEKTROWNIE
Sterowanie i praca w sieci

Elastyczny, skalowalny i otwarty na integrację system WAGO umożliwia zarządzanie rozproszonymi
instalacjami wytwarzania energii elektrycznej w ramach jednego systemu Smart Grid tzw. wirtualnej
elektrowni.

Korzyści
• podłączanie generatorów, odbiorników i zasobników za pomocą jednego sterownika
• różnorodne interfejsy: PROFIBUS, CAN,
KNX, LON®, DNP3, IEC 60870/61850/61400,
MODBUS itp.

• Dual-LAN: osobne interfejsy ETHERNET pozwalające na budowanie równoległych sieci
• zabezpieczenia sieci informatycznych: kodowanie zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
informatycznego

Zalety oprogramowania
• klient OPC/XML

• biblioteki programowe
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• gotowe noty aplikacyjne

WAGO-I/O-SYSTEM 750

VHPready (Virtual Heat & Power Ready) to otwarty standard przemysłowy integrujący ze sobą rozproszone źródła energii elektrycznej i ciepła, prosumentów oraz magazyny energii w ramach
tzw. wirtualnych elektrowni.
• WAGO jest członkiem forum przemysłowego
VHPready e.V.
• WAGO dostarcza rozwiązania zgodne
ze standardem VHPready 4.0

Standard VHPready definiuje modele danych w zakresie komunikacji oraz szyfrowania przez SSL/TLS, PKI dzięki czemu nie są
wymagane dodatkowe prace inżynierskie. Komunikacja między
obiektami odbywa się poprzez protokoły telecontrol:
IEC 60870-5-104 i IEC 61850-7-420.

Korzyści
• oszczędność czasu i miejsca przy rozbudowie
wirtualnej elektrowni ze względu na standardowy
interfejs komunikacyjny
• korzystanie z modelu wspierania bezpośredniej
sprzedaży dzięki standardowej integracji z wirtualną elektrownią
• uproszczenie i przyspieszenie procedury poprzez certyfikację dostawców
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Zdjęcie: ZPUE Włoszczowa

ZDALNA REKONFIGURACJA SIECI
Sterowanie i praca rozłącznikami w sieci
Sterowniki WAGO z serii 750 z protokołami telecontrol znajdują zastosowanie w urządzeniach
zdalnego sterowania rozłącznikami z napędem
elektrycznym. Ekstremalna wytrzymałość na
warunki pogodowe, możliwość pracy przy okresowo pojawiającej się kondensacji, a także wysoki
poziom odporności na napięcia (do 5 kV napięcia
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udarowego) oraz zakłócenia elektromagnetyczne
to zalety, dla których warto zastosować sterowniki WAGO 750 XTR do sterowania infrastrukturą
sieciową. Ze względu na modułową konstrukcję
rozwiązania układ może być swobodnie rozbudowywany do obsługi wielu rozłączników.

Niezawodność w ekstremalnych
warunkach klimatycznych
W przypadku rozłączników słupowych ekstremalne
warunki pogodowe są codziennością. Idealnym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest WAGO-I/O-SYSTEM
750 XTR, który niezależnie od temperatury czy
wilgotności działa absolutnie niezawodnie.
Kompaktowe wymiary pozwalają oszczędzić miejsce na szynie, a zwiększona odporność na warunki
środowiskowe umożliwia rezygnację z dodatkowych urządzeń chłodzących czy grzewczych.

Komunikacja z systemem nadzoru
Sterowniki do telekontroli z serii 750 XTR wyposażone są we wszystkie energetyczne standardy
komunikacyjne zgodnie z IEC 60870-5-101/-103/104, IEC 61850, IEC 61400-25, DNP 3.0. Dzięki
temu nawiązanie łączności, monitorowanie stanu
pracy urządzeń i realizacja funkcji wykonawczych
w ramach przebudowy sieci SN/nN może odbywać
się zarówno lokalnie, jak i zdalnie.

Duża obciążalność mechaniczna
Duża wytrzymałość na wibracje musi cechować
zwłaszcza te systemy sterowania, które pracują
w bezpośredniej bliskości urządzeń generujących
duże wibracje lub udary. Silniki napędów o dużej
mocy lub styki robocze rozłączników to tylko dwa
przykłady takich urządzeń. WAGO-I/O-SYSTEM
750 XTR również tu wyznacza standardy: wytrzymałość na wibracje o wartości 5 g zgodnie z DIN
EN 60068-2-6 (przyspieszenie 50 m/s2) i na udary
15 g (przy próbie 11 ms) oraz 25 g (przy próbie 6 ms)
zgodnie z IEC 60068-2-27. Dzięki temu długotrwała,
bezawaryjna praca zapewniona jest nawet w ekstremalnie trudnych warunkach zabudowy, jakie
panują na przykład na słupach rozłączników sieci
napowietrznej.

Szafka ze sterownikiem 750 XTR do zdalnego sterowania
rozłącznikiem z napędem elektrycznym

Układ zdalnego sterowania łącznikiem
z napędem elektrycznym umożliwia:

• komunikację z modemami GPRS, TETRA z wykorzystaniem
protokołów transmisji: DNP 3.0, IEC 60870, IEC61850

• pracę w temperaturach: – 40°C … + 70°C
• zdalną/lokalną parametryzację przez web serwer
• zdefiniowaną bibliotekę/listę sygnałów
• dostępną, poszerzoną diagnostykę układu zasilania
• funkcje bezpiecznej komunikacji IPsec, OpenVPN itd.
• komunikację z dodatkowymi urządzeniami poprzez lokalny
port RS-232/485 ze standardowymi protokołami komunikacyjnymi, np. MODBUS

• wizualizację pracy układu poprzez wbudowany web serwer
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SMART GRID – SIEĆ, KTÓRA MYŚLI
Wykrywanie zwarć w sieci

WAGO-I/O-SYSTEM 750 umożliwia również monitorowanie sieci SN w zakresie wykrywania zwarć.
Sterowniki możemy w łatwy sposób integrować
z urządzeniami EAZ (np. WE-SG-750-XX) poprzez
predefiniowane biblioteki programowe, korzystając ze standardowych, otwartych interfejsów
komunikacyjnych, takich jak IEC 60870-5-103 czy
MODBUS.

Proponowane rozwiązanie może być samodzielnym
urządzeniem realizującym funkcję zdalnego sygnalizatora zwarć w sieci SN lub jednym z elementów
systemu restytucji sieci czy monitorowania stacji
SN/nN.

pola elektrowni wiatrowych

pola elektrowni fotowoltaicznych
zdalny sygnalizator zwarć w sieci SN/nN
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Zalety
• brak konieczności stosowania grzałek i wentylatorów (-25°C…+70°C)
• niski poziom mocy urządzeń

stacje kontenerowe i rozdzielnie wewnętrzne

• kompaktowe wymiary pozwalające na instalację
nawet na niewielkiej przestrzeni (ważne w przypadku doposażania już istniejących obiektów
energetycznych)

Zastosowanie
• pomiar prądów fazowych oraz prądów i napięć
składowych zerowych
• pomiary realizowane poprzez wykorzystanie
standardowych przekładników prądowych lub
cewek Rogowskiego
• realizacja funkcji EAZ w zakresie wykrywania
zwarć międzyfazowych oraz doziemnych

• komunikacja z systemami dyspozytorskimi poprzez protokoły DNP 3.0, IEC 60870
• komunikacja z wykorzystaniem GPRS, TETRA
• rejestracja i sygnalizacja zdarzeń

• zdalna i lokalna parametryzacja poprzez web
serwer
rozdzielnie zewnętrzne i napowietrzne

Funkcje zabezpieczeniowe
• zabezpieczenie zwarciowe/nadprądowe (50/51)
• zabezpieczenie ziemnozwarciowe (50N/51N)

• zabezpieczenie nadnapięciowe składowej zerowej (59N)
• zabezpieczenie admitancyjne (21N)

• zabezpieczenie admitancyjne kierunkowe (21ND)
• zabezpieczenie nadprądowe zerowe kierunkowe
(67N)

pola liniowe
15

DETEKTOR ZWARĆ DLA SIECI SN

Zdjęcie: Elektrometal Energetyka SA

Detektory zwarć z serii WE-SG-750 realizują funkcje
wykrywania zwarć międzyfazowych oraz doziemień
w sieci SN. Urządzenie może pracować autonomicznie lub jako uzupełnienie WAGO-I/O-SYSTEM
750.

Realizowane funkcje
• pomiar prądów fazowych

• pomiar składowych zerowych napięcia i prądu

• zabezpieczenia nadprądowe oraz ziemnozwarciowe
• rejestracja oraz sygnalizacja zdarzeń
• komunikacja przez protokoły
MODBUS RTU/MODBUS TCP

• integracja z WAGO-I/O-SYSTEM 750
poprzez dedykowaną bibliotekę
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DOSTĘPNE ROZWIĄZANIA
WE-SG-750-PP

dla przekładników prądowych
L1 L2 L3

Ethernet
(opcja)

RJ45

styk
K1
sygnalizacyjny

I1

Zasilanie
24 V DC

I2

RS485
(opcja)

I3

Pomiar U0

I0

⊖
⊕

(A)
(B)

J1.1
J1.2
J1.3
J1.4

J4.1
J4.2

I2(1) J4.3
I2(2) J4.4

U0

WE-SG-750-CRF

dla cewek Rogowskiego z przekładnikami Ferrantiego

J2.1
J2.2

I1(1) Pomiar I1
I1(2)

J5.1
J5.2

I3(1) Pomiar I3
I3(2)

J2.3
J2.4

I2(1) Pomiar I2
I2(2)

I0

Ethernet
(opcja)

RJ45

styk
K1
sygnalizacyjny
Zasilanie
24 V DC
RS485
(opcja)

Pomiar U0

J1.1
J1.2

⊖ J1.3
⊕ J1.4

(A) J4.1
(B) J4.2

I2(1) J4.3
I2(2) J4.4

U0

WE-SG-750-CR

dla cewek Rogowskiego

J2.1
J2.2

I1(1)
I1(2)

Pomiar I1

J5.1
J5.2

I3(1)
I3(2)

Pomiar I3

J2.3
J2.4

I2(1)
I2(2)

Pomiar I2

Ethernet

RJ45

styk
K1
sygnalizacyjny

J1.1
J1.2

Zasilanie
24 V DC
RS485
(opcja)

Pomiar U0

⊖ J1.3
⊕ J1.4

(A) J4.1
(B) J4.2

I2(1) J4.3
I2(2) J4.4

U0
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WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR
Do eXTRemalnych zastosowań

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR można
łatwo rozpoznać po charakterystycznych,
ciemnoszarych modułach, a jego unikalne
cechy sprawiają, że idealnie nadaje się do
zastosowań w ekstremalnych warunkach
środowiskowych.

XTR
na bazie
serii 750

eXTRemalnie
wytrzymałe
od – 40°C do +70°C

DIN EN 60068-2-6

• modularna budowa
i duża różnorodność
komponentów

• kompaktowość (nawet
16 kanałów w module
o szerokości 12 mm)

• montaż na obiekcie przy
użyciu techniki zacisku
sprężynowego
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• rezygnacja z klimatyzacji
• oszczędność miejsca

• mniejsze koszty zużycia
energii i serwisowania

eXTRemalnie
odporne na napięcia
do 5 kV

eXTRemalnie
odporne na wibracje
do przyspieszenia 5 g

DIN EN 60870-2-1

DIN EN 60068-2-6

• instalacja bez zewnętrznego
ekranowania
• zgodność z normami do
aplikacji telesterowania

• większa dyspozycyjność
systemu

• zastosowanie w pobliżu
urządzeń generujących
wibracje i udary

• większa dyspozycyjność
systemu

• gwarancja bezpieczeństwa
inwestycji

Programowalne
sterowniki i interfejsy
sieciowe
IEC 60870-5-101/-103/-104
IEC 61850
DNP 3.0

Moduły wejść
dwustanowych

Moduły wyjść
dwustanowych

2-kanałowe moduły wejść
dwustanowych

2-kanałowe moduły wyjść
dwustanowych

– 220 V DC, 3,0 ms filtr

8-kanałowe moduły wejść
dwustanowych
– 24 V DC, 3,0 ms filtr

16-kanałowe moduły wejść
dwustanowych

– 24 V DC, 2 A, diagnostyka
–2
 30 V AC, 1 A, przekaźnik
z 2 zestykami zwiernymi

8-kanałowe moduły wyjść
dwustanowych
– 24 V DC, 0,5 A

– 24 V DC, 3,0 ms filtr

Moduły wejść
analogowych

Moduły wyjść
analogowych

Moduły komunikacyjne,
zasilające i systemowe

4-kanałowe moduły wejść
analogowych

2-kanałowe moduły wyjść
analogowych

moduł zasilający

– wejście niesymetryczne
– 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA
– 0 ... 10 V / ±10 V

moduły analogowe o funkcjach
specjalnych
– moduł pomiarowy termopary

– moduł pomiarowy RTD (do nastawiania)

3-fazowy moduł pomiaru mocy

– 690 V, 1 A / 5 A / cewki Rogowskiego

– 0/4 ... 20 mA

4-kanałowe moduły wyjść
analogowych
– 0 ... 10 V / ±10 V

– 24 V DC / AC/DC 0 ... 230 V

moduły filtrujące

– fi
 ltr magistrali obiektowej / systemowej /
filtr magistrali systemowej 24 V DC
– magistrala systemowa i obiektowa

moduły z dodatkowymi zaciskami
– 24 V DC
– 0 V DC

interfejs szeregowy
– RS-232/RS-485

moduł końcowy
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INTELIGENTNE TELESTEROWANIE
Inwestycja w przyszłość

Rewolucja energetyczna niesie pozytywną zmianę dla
środowiska naturalnego – stanowi jednak gigantyczne
wyzwanie dla wytwórców, operatorów sieci elektroenergetycznych i samych użytkowników. Chodzi tu
bowiem o zasadniczą zmianę w zakresie wytwarzania
i dystrybucji energii. Dotyczy ona następujących
obszarów:
• automatyzacji punktów zasilania i stacji sieciowych
• regulacji napięcia, częstotliwości, mocy biernej itp.

• bezpiecznej archiwizacji, analizy i transferu danych
• zabezpieczenia systemów informatycznych:
bezpieczny transfer danych między stacjami
w systemie rozproszonym a dyspozytornią.

Kompleksowe wytyczne w zakresie zabezpieczeń
systemów informatycznych zawierają opracowania
stowarzyszeń energetycznych oraz katalogi bezpieczeństwa informatycznego poszczególnych krajów.
WAGO-I/O-SYSTEM 750 jest w stanie sprostać tak postawionym wymaganiom. W niektórych sterownikach
zaimplementowane są już następujące właściwości:
• kodowanie OpenVPN
• kodowanie IPSec
• filtracja MAC

• osobne porty TCP/IP

Wszystkie te wymogi dotyczą również innych obszarów zaopatrzenia w media: gaz, wodę czy ciepło. Dzięki
temu rozwiązania WAGO dla automatyki to „system do
wszystkich aplikacji“.

Nr katalogowy
Aprobaty
CPU
Interfejsy
LAN
interfejsy I/O (szeregowe)
Pamięć
pamięć nieulotna (retain)
pamięć programu
pamięć danych
rozszerzenie pamięci
Sieć obiektowa (opcjonalnie)
Programowanie
Protokoły do teletransmisji
Temperatura pracy
EMC: CE – odporność na zakłócenia
EMC: CE – emisja zakłóceń
* liczba modułów I/O: 4

750-880/025-001

750-880/025-002

750-880/040-001

750-8206/040-001
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PLC do teletechniki

750-880/025-001

750-880/ 040-001

750-8202/040-001

750-880/025-002*
UL 508, 1 CE, GL

750-8202/025-001

750-8202/ 025-002*
UL 508, 1 CE, GL

750-8206/025-001

750-8206/040-001

UL 508, 1 CE, GL

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

ARM 9; 80 MHz

Cortex A8; 600 MHz

2×RJ-45

2×RJ-45/Dual-Lan

—

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

32 kb

128 kb

1 MB

16 MB

1 MB

64 MB
SD i SDHC do 32 GB
—

PROFIBUS-DP-Slave, CAN, CANopen

3G-Modem

WAGO-I/O-PRO v2.3
Modbus/TCP (UDP), ETHERNET/IP, IEC 60870-5-101/-103/-104, IEC 61850 / 61400-25 3964R/RK512, DNP3
−40 °C … +70°C

−20 °C … +60°C

−40 °C … +70°C

−20 °C … +60°C

−40 °C … +70°C

−20 °C … +60°C

zgodnie
z EN 60870-2-1

zgodnie
z EN 61000-6-2

zgodnie
z EN 60870-2-1

zgodnie
z EN 61000-6-2

zgodnie
z EN 60870-2-1

zgodnie
z EN 61000-6-2

zgodnie
z EN 60870-2-1

zgodnie
z EN 61000-6-4

zgodnie
z EN 60870-2-1

zgodnie
z EN 61000-6-4

zgodnie
z EN 60870-2-1

zgodnie
z EN 61000-6-4

750-8207/025-001

750-8206/025-001
750-8202/025-001

750-8202-025-002
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UKŁAD ZASILANIA GWARANTOWANEGO
EPSITRON® UPS

Inteligentne zasilanie – wydłużony czas
pracy w każdych warunkach
Bezpieczny system zasilania urządzeń teletechniki musi sprostać zarówno sytuacjom awaryjnym
(zaniki napięcia), jak również skrajnym warunkom
atmosferycznym.

Układy zasilania zbudowane z jednostek
EPSITRON® UPS zapewniają spełnienie tych warunków, dodatkowo podnosząc funkcjonalność układu
o automatyczną diagnostykę baterii wraz z dopasowaniem parametrów ładowania w celu wydłużenia
jej żywotności.
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Jednostka sterująco-ładująca UPS
z zasilaczem impulsowym
EPSITRON® (787-1675)

Akumulator ołowiowo-włókninowy
EPSITRON® (787-876)

• Battery Control – technologia wydłużająca czas
użytkowania baterii z równoczesną automatyczną kontrolą i sygnalizacją potrzeby jej wymiany

• funkcja Battery Control

• kompaktowa budowa umożliwiająca zastosowanie w szafkach o małych gabarytach
• komunikacja poprzez RS-232 oraz integracja
z WAGO-I/O-SYSTEM 750 poprzez dedykowaną
bibliotekę

• temperatura pracy: – 25°C … + 70°C
• zabudowane zabezpieczenia
• trwała obudowa

• wielozakresowy typoszereg pojemności
od 1,2 Ah do 24 Ah

• temperatura otoczenia: –25°C…+70°C, rozruch
urządzenia przy –40°C
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TECHNIKA POMIARU PRĄDU I ENERGII
Odczyt i analiza

przekładniki prądowe,
seria 855

moduły pomiaru
mocy 3-fazowej,
seria 750

cewki Rogowskiego,
seria 855

przekładniki prądowe
z wielowtykiem picoMAX®,
seria 855

przekładniki prądowe
z dzielonym rdzeniem,
seria 855

odgałęźniki
potencjałowe,
seria 855

Kompleksowa analiza sieci zasilającej i pomiaru energii
• optymalna identyfikacja i planowanie zużycia energii
• łatwa integracja z istniejącymi systemami

• parametry energetyczne zgodne z DIN EN ISO 50001

Wielkości pomiarowe:
• zużycie energii
• napięcie
• prąd

• przesunięcie fazowe
• moc/energia czynna
• moc/energia bierna

• moc/energia pozorna

• rozpoznawanie pól wirujących
• współczynnik mocy

• tryb 4-kwadrantowy

• analiza wyższych harmonicznych (do 41. harmonicznej)
• pomiar prądu w przewodzie neutralnym
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