
— 
Pokonujemy bariery
Cyfrowa stacja ABB

Cyfrowa stacja ABB umożliwia 
zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności 
i niezawodności pracy operatorów sieci 
elektroenergetycznej, a także 
zmniejszenie ogólnych kosztów stacji.

• Prezentacja najważniejszych 
technologii wykorzystywanych 
w cyfrowej stacji 
elektroenergetycznej ABB

• Nastawnia przyszłości
• Rozbudowa cyfrowej sieci 

elektroenergetycznej
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— 
Cyfrowa stacja elektroenergetyczna ABB 
zapewnia klientom z sektora energetyki 
zawodowej bezkonkurencyjne możliwości 
sterowania i wydajnej eksploatacji. 
Cyfrowa stacja redukuje wymagania 
dotyczące konserwacji i pozwala znacznie 
ograniczyć długość konwencjonalnego 
okablowania. Firma ABB umożliwia 
wykorzystanie tych cech przez połączenie 
najnowszego wyposażenia elektrycznego 
z cyfrowymi sensorami oraz obliczeniami 
w chmurze.  Dzięki temu operatorzy sieci 
mogą podejmować decyzje na podstawie 
pełnych i aktualnych informacji, podczas 
gdy algorytmy prognozowania zwiększają 
skuteczność prac konserwacyjnych 
i zarządzanie aktywami.

Claudio Facchin 
Prezes, Dywizja Produktów  
i Systemów Energetyki
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— 
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— 
Cyfrowa stacja elektroenergetyczna ABB 
umożliwia zwiększenie bezpieczeństwa, 
wydajności i niezawodności pracy operatorów 
sieci elektroenergetycznej, a także zmniejszenie 
ogólnych kosztów stacji.

Umożliwia ona poprawę bezpieczeństwa 
środowiska pracy oraz zredukowanie kosztów 
budowy i eksploatacji. Cyfrowe stacje 
elektroenergetyczne eliminują ostatnie 
połączenie elektryczne między aparaturą 
wysokiego napięcia a szafami zabezpieczeń 
i sterowania, dzięki czemu tworzą 
bezpieczniejsze środowisko pracy oraz 
pozwalają na obniżenie kosztów budowy, 
prac inżynieryjnych, rozruchu, eksploatacji 
i konserwacji instalacji. Jako ważny element 
bardziej inteligentnych sieci 
elektroenergetycznych, zawierających coraz 
większą liczbę pracujących z przerwami 
dostawców energii z OZE, przyczyniają się 
do podwyższenia poziomu bezpieczeństwa, 
niezawodności i dostępności. 
Wynika to z poprawy jakości danych 
oraz skrócenia czasu podejmowania 
decyzji w sytuacji awaryjnej.
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—
Lider w dziedzinie rozwijania stacji 
elektroenergetycznych
Od ponad 100 lat
Niezawodna praca stacji elektroenergetycznej to jeden z głównych 
czynników decydujących o niezawodności sieci. ABB projektuje 
i buduje stacje elektroenergetyczne od początku XX w.

Od tamtej pory dostarczyliśmy dziesiątki tysięcy stacji 
w izolacji powietrznej i gazowej oraz hybrydowych 
na napięcie do 1200 kV do bardzo różnych obiektów: 
od miejsc o największej gęstości zaludnienia po 
lokalizacje o najtrudniejszych warunkach 
środowiskowych na świecie.

Jednym z ważniejszych dla nas przełomów w rozwoju 
techniki było wprowadzenie w 1965 r. rozdzielnicy 
w izolacji gazowej (GIS), która pozwoliła zmniejszyć 
wymiary stacji. Oprócz rozwijania technologii GIS firma 
ABB znacznie podniosła parametry eksploatacyjne 
konwencjonalnych stacji AIS. Ostatnia innowacja polega 
na wbudowaniu funkcji odłącznika w wyłącznik, czego 
efektem jest wyłącznik izolacyjny (DCB). 
Eliminuje to konieczność stosowania dwóch 
oddzielnych autonomicznych odłączników oraz 
przyczynia się do zmniejszenia gabarytów stacji 
o ponad 50%. ABB to pierwsza firma, która opracowała 
tę technologię dla napięć do 500 kV.

Pod koniec lat 80. XX w. nasze innowacje w dziedzinie 
automatyki stacji elektroenergetycznej spowodowały 
zastąpienie konwencjonalnych systemów zabezpieczeń 
i sterowania systemami cyfrowymi. Firma ABB angażuje 
się również w opracowywanie norm branżowych, w tym 
norm stosowanych w odniesieniu do automatyki 
stacyjnej. Od 1995 r. jesteśmy jednym z 
najaktywniejszych podmiotów biorących udział w 
rozwijaniu i weryfikacji normy komunikacji w stacjach 
elektroenergetycznych IEC 61850.

Od czasu wdrożenia w 2004 r. pierwszego na świecie 
zgodnego z normą IEC 61850 systemu automatyki stacji 
firma ABB dostarczyła tysiące produktów i systemów 
dla nowych instalacji oraz projektów modernizacji. 
ABB jest największym na świecie dostawcą rozdzielnic 
i stacji elektroenergetycznych w izolacji powietrznej 
i gazowej oraz hybrydowych, sieci komunikacyjnych 
dla sektora energetyki zawodowej oraz zgodnych 
z normą IEC 61850 rozwiązań i systemów automatyki 
stacyjnej, zabezpieczeń i sterowania.
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—
ABB Ability™

2011

2017

Nowe zastosowania
Pierwsza instalacja światłowodowego 
przekładnika prądowego FOCS 
w wyłączniku izolacyjnym 400 kV.

Premiera ABB Ability™
Możliwość kompleksowej cyfryzacji 
— od poziomu procesu po nastawnię 
i jeszcze dalej.

1998
Sensory
Uruchomienie pierwszej cyfrowej stacji 
elektroenergetycznej z sensorami 
prądowymi i napięciowymi.

1900
Konwencjonalne
Przekładniki.
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Główną cechą cyfrowej stacji elektroenergetycznej jest 
zastosowanie w niej szyny procesowej. Szyna 
procesowa skonstruowana zgodnie z normą IEC 61850 
umożliwia zastąpienie dwupunktowych połączeń 
miedzianych między urządzeniami IED, innymi 
urządzeniami (np. przekładnikami, systemami 
monitorowania gazu, systemami MotorDrive™ itp.) 
i rozdzielnicą bezpieczną, znormalizowaną magistralą 
komunikacyjną w technice światłowodowej. 
Dzięki zastosowaniu magistrali procesowej sygnały 
pomiarowe czasu rzeczywistego oraz informacje 
o stanie mogą być przesyłane w obrębie całej stacji 
bez konieczności używania skomplikowanych 
schematów połączeń.

Pod koniec lat 90. XX w. firma ABB przekazała 
do eksploatacji pierwszą cyfrową stację 
elektroenergetyczną w Australii koncernowi Powerlink, 
operatorowi sieci przesyłowej w Queensland. 
Choć od tego czasu koncepcja została zmodyfikowana, 
podstawowa zasada nie zmieniła się: ciężkie, 
zajmujące dużo miejsca czujniki prądu i napięcia 
zamienia się na małe, zintegrowane sensory, 
a miedziane przewody sygnalizacyjne 
na światłowodowe magistrale komunikacyjne. 
W 2008 r. firma ABB wprowadziła na rynek szynę 
procesową zgodną z normą IEC 61850-9-2, łączącą 
przekładniki niekonwencjonalne z urządzeniami 
sterowniczymi i zabezpieczeniowymi. Cyfrowe stacje 
umożliwiają przedsiębiorstwom energetycznym 
zwiększenie produktywności i funkcjonalności, 
zredukowanie wymaganej przestrzeni, poprawę 
niezawodności aktywów oraz, co najważniejsze, 
podwyższenie poziomu bezpieczeństwa dla 
pracowników obsługi. Cyfrowe stacje wykorzystują 
zalety cyfrowych systemów zabezpieczeń, sterowania 
i komunikacji zgodnie z trendem cyfryzacji, 
obserwowanym w wielu innych branżach.
Dążenie do cyfryzacji dotyczy również innych 

obszarów stacji. W obrębie pól rozdzielnic średniego 
napięcia pozioma wymiana danych IEC 61850-8-1 
GOOSE i analogowych wartości próbkowanych 
pozwala zredukować liczbę przewodów oraz skrócić 
czas testowania i rozruchu. Urządzenia w technice 
cyfrowej mogą obecnie stale monitorować krytyczne 
funkcje rozdzielnic wysokiego i średniego napięcia 
oraz transformatory stacji, a także wykonywać 
symulacje w czasie rzeczywistym i diagnostykę, 
co sprawia, że możliwe jest aktywne zarządzanie 
cyklem życia aktywów.

Dostępność większej ilości danych w stacji wiąże się 
z koniecznością zastosowania większej liczby 
rozwiązań zamieniających dane w informacje 
wymagane do podejmowania decyzji dotyczących 
poszczególnych działań oraz zapewniających 

—
01

—
02

—
01 — budynek 
zabezpieczeń 
i sterowania 
z elementami 
automatyki, 
zabezpieczeń 
i sterowania oraz  szyną 
stacyjną IEC 61850
—
02 — zdalne połączenie 
z siecią MPLS-TP 
przez multiplekser 
dla energetyki 
zawodowej ABB FOX615
—
03 — transformator 
z elektronicznymi 
funkcjami sterowania, 
monitorowania 
i diagnostyki
—
04 — zintegrowane 
przekładniki 
niekonwencjonalne
—
05 —moduły 
przetwarzania danych 
i procesowe we/
wy, łączące domenę 
analogową i cyfrową.  
Zgodne z normą 
IEC 61850
—
06 — szyna procesowa 
IEC 61850  łącząca 
rozdzielnię z systemem 
zabezpieczeń 
i sterowania
—
07 — rozwiązania 
centrum sterowania 
ABB Ability™ 
Network Manager™, 
zapewniające 
bezpieczne i efektywne 
działanie systemu

—
Cyfrowa stacja ABB
Znaczący przełom w technice stacji 
elektroenergetycznych.
Przełom ten polega na płynnej integracji najnowocześniejszych 
inteligentnych urządzeń elektronicznych (IED) do sterowania 
i zabezpieczania w standardzie IEC 61850 ze wszystkimi powiązanymi 
podstawowymi elementami wyposażenia i sensorami używanymi 
we współczesnej stacji elektroenergetycznej. Podstawowe elementy 
obejmują rozdzielnicę wysokiego i średniego napięcia, a także 
transformatory stacji elektroenergetycznej.
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—
03

—
04

—
05

—
06

odpowiednie i bezpieczne zarządzanie takimi danymi. 
Najnowsze rozwiązania z zakresu zarządzania danymi 
w stacji elektroenergetycznej (Substation Data 
Management) oraz zarządzania informacjami o stanie 
technicznym aktywów (Asset Health) oferują środki 
umożliwiające przedsiębiorstwom z sektora 
energetyki zawodowej wykorzystanie najnowszych 
osiągnięć w tej dziedzinie. 

Koncepcja cyfrowej stacji elektroenergetycznej ABB 
utorowała drogę dobrze znanym innowacyjnym 
rozwiązaniom w zakresie rozdzielnic, takim jak PASS 
(Plug and Switch System) oraz ostatnio wprowadzone 
wyłączniki izolacyjne (DCB, Disconnecting Circuit 
Breaker) z wbudowanymi światłowodowymi sensorami 
prądowymi (wyłącznik DCB z sensorem FOCS).

—
07
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—
Zalety cyfrowej stacji ABB

Tysiące kosztownych i komplikujących projekty 
miedzianych kabli sygnalizacyjnych między poszcze-
gólnymi punktami można teraz zastąpić kilkoma 
światłowodowymi magistralami komunikacyjnymi. 
Normę IEC 61850 opracowano w celu ochrony inwestycji 
właścicieli stacji elektroenergetycznych oraz umożliwie-
nia współpracy między dostawcami sprzętu do stacji.

Poprawa bezpieczeństwa pracowników wynika stąd, 
że podczas czynności odbiorczych i serwisowych 
pracownicy mają kontakt z mniejszą liczbą połączeń 
sygnałowych i nieumyślnie otwartych obwodów 
przekładników prądowych. Ultraszybkie uziemniki 
zainstalowane w szafach SN zapobiegają występowaniu 
zakłóceniowych i krytycznych uszkodzeń 
spowodowanych przez wyładowania łukowe. Cyfrowe 
stacje elektroenergetyczne umożliwiają zmniejszenie 
wymiarów stacji, ponieważ szafy zabezpieczeń 
i sterowania oraz funkcje, które wcześniej były 
realizowane przez fizycznie odrębne urządzenia, teraz 
mogą zostać zintegrowane w jednym urządzeniu. 

Na przykład w rozdzielni z izolacją powietrzną (AIS) 
przekładnik prądowy może zostać zastąpiony czujnikiem 
optycznym (światłowodowym sensorem prądowym) 
i w pełni wbudowany w wyłącznik z kadzią izolowaną 
od ziemi wraz z funkcjami odłączania i uziemiania. 
W przypadku stacji AIS powierzchnię można zmniejszyć 
o 50% w porównaniu z rozwiązaniem konwencjonalnym*. 
Wysoką produktywność osiąga się poprzez 
zastosowanie nowoczesnych systemów do zarządzania 
zasobami z funkcjami monitorowania i diagnostyki 
danych przesyłanych przez urządzenia stacji. Funkcja 
ta znacznie poprawia wydajność prac serwisowych. 
Możliwość monitorowania i diagnostyki jest 
strategicznym atutem dla przedsiębiorstw 
energetycznych, pozwalającym dodatkowo skrócić czas 
przestojów i zwiększyć niezawodność.

Naprężenia przejściowe można zminimalizować poprzez 
zastosowanie przełączania w odpowiednim punkcie 
przebiegu, co wymaga przesyłania danych z różnych 
sensorów. W wielu przypadkach kosztowne oporniki 
zamykające stają się już rozwiązaniem przestarzałym. 
Aby spełnić rosnące potrzeby związane ze zwiększeniem 
elastyczności sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, 
cyfrowe stacje generują dane i informacje niezbędne 
do regulowania stabilności sieci i szybkiego reagowania 
na zmiany warunków w sieci w wyniku łączenia 
ze źródłami o niskiej stabilności.

Cyfrowe stacje elektroenergetyczne to zupełnie 
nowe możliwości dla nowoczesnych operatorów 
systemów elektroenergetycznych

Cyberbezpieczeństwo
Zabezpieczenie systemów przed naruszeniami 
bezpieczeństwa i cyberatakami z zewnątrz.

Podwyższony poziom bezpieczeństwa
Cyfrowe stacje zmniejszają ryzyko porażenia 
prądem elektrycznym dzięki zastąpieniu 
miedzianych przewodów kablami 
światłowodowymi.

Usprawnienie zarządzania aktywami
Kontrolowanie wyposażenia stacji dzięki analizie 
i kontroli każdej sekundy pracy.

Zgodność z wcześniejszą ofertą 
Znaczny poziom integracji ze starszymi 
produktami, ułatwiający komunikację w sektorze 
energetyki zawodowej mimo upływu lat.

Wypełnienie luki między techniką analogową a cyfrową. Możliwość poprawy 
bezpieczeństwa środowiska pracy, obniżenia kosztów konserwacji oraz 
kompleksowej cyfryzacji — od poziomu procesu po nastawnię i jeszcze dalej.
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—
* Przy porównaniu 
typowej 
konwencjonalnej 
stacji AIS 400 kV 
z podwójnym systemem 
szyn zbiorczych 
z nowoczesnym 
wariantem z systemem 
we/wy magistrali 
procesowej SAM600 
i sensorami FOCS 
wbudowanymi w 
wyłączniki izolacyjne. 
—
** W przypadku nowych 
systemów wtórnych. 
—
*** Podczas 
modernizacji 
systemów wtórnych.

Usprawnienie zarządzania aktywami
Kontrolowanie wyposażenia stacji dzięki analizie 
i kontroli każdej sekundy pracy.

Konwencjonalna stacja elektroenergetyczna

Konwencjonalna stacja elektroenergetyczna

Konwencjonalna stacja elektroenergetyczna

Konwencjonalna stacja elektroenergetyczna

Cyfrowa stacja

Cyfrowa stacja

Cyfrowa stacja

Cyfrowa stacja

Nawet 80-procentowe 
zmniejszenie użycia kabli 
miedzianych*

Nawet o 60% mniej 
wymaganego miejsca 
w budynku przekaźników*

O 40% krótszy etap 
instalacji**

Redukcja kosztów 
eksploatacji***

Otwartość na przyszłe rozwiązania
Cyfrowa stacja elektroenergetyczna umożliwia 
szybsze wdrażanie przyszłych technologii.

Testy oparte na oprogramowaniu
Bezpieczne testowanie na podstawie 
programowej symulacji i weryfikacji.

Mniejsze wymagania dotyczące przekładników 
prądowych
Przekształcanie danych w postać cyfrową już w 
obiekcie oznacza spadek obciążenia i mniejsze 
wymagania stawiane przekładnikom prądowym.

100

50 50

0

50 50

100

0

50 50

100

0

50 50

100

0
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—
Rozbudowa cyfrowej sieci elektroenergetycznej

Cyfryzacja wpływa na wszystkie składniki i aspekty działania stacji elektroenergetycznej

Aby właściciele i operatorzy cyfrowych stacji 
elektroenergetycznych mogli w pełni 
wykorzystywać ich potencjał, konieczne jest 
odpowiednie zaplanowanie i zaprojektowanie 
funkcji stacji na etapie specyfikacji. W ten sposób 
zapewnia się, że w średnim okresie można 
osiągnąć znaczący wzrost produktywności dzięki 
lepszemu wykorzystaniu zasobów oraz synergii 
między działami, które zazwyczaj nie 
współpracują ze sobą, takimi jak działy 
sterowania, automatyki i zabezpieczeń stacji. 

1. Aparatura pierwotna wysokiego napięcia
Rozdzielnica wysokiego napięcia w izolacji 
powietrznej (AIS), gazowej (GIS) lub oparta 
na technologii hybrydowej (PASS). Użycie 
przekładników niekonwencjonalnych pozwala 
na zmniejszenie wymiarów stacji i ułatwia 
projektowanie. Istniejące przekładniki prądowe 
i napięciowe można również podłączyć do wolno 
stojących jednostek przetwarzania danych 
(SAMU), będących urządzeniami łączącymi 
analogowe sygnały pomiarowe 
z magistralą procesową.

2. Zabezpieczenie, nadzór i sterowanie
Systemy automatyki, zabezpieczeń i sterowania 
stacji zapewniają niezawodny przesył i rozdział 
energii elektrycznej. Aby spełnić wymagania 
interoperacyjności i odporności na starzenie się 
rozwiązań, system automatyki, zabezpieczeń 
i sterowania stacji musi być zaprojektowany 
zgodnie z kluczowymi punktami normy IEC 61850.

3. Rozdzielnica średniego napięcia
Rozdzielnice w izolacji powietrznej i gazowej 
rozdziału pierwotnego i wtórnego, nadające się 
do różnych zastosowań, m.in. w kolejnictwie 
i integracji farm wiatrowych.

4. Sieci komunikacyjne
Sieć komunikacyjna wewnątrz stacji oraz między 
stacją a sieciowymi centrami sterowania 
zdalnego. Rozwiązania te spełniają najwyższe 
wymagania bezpieczeństwa, niezawodności 
i odpowiedzi w czasie rzeczywistym.

Monitorowanie i diagnostyka 
Dzięki zdalnemu dostępowi właściciel może 
ocenić stan wyposażenia bez wysyłania technika 
na miejsce, co oznacza oszczędność cennego 
czasu i zasobów. Ponieważ system 
monitorowania wykrywa zmiany stanu w czasie 
rzeczywistym — w przeciwieństwie do 
okresowych wyników uzyskiwanych przy użyciu 
tradycyjnych metod diagnostycznych — 
właściciel ma czas na planowanie i działanie 
przed pojawieniem się usterki.

Zarządzanie danymi historycznymi 
i systemowymi
System bazy danych historycznych sprawnie 
gromadzi i archiwizuje pierwotne dane 
procesowe, a także umożliwia ich wizualizację 
i analizę. Oprogramowanie do zarządzania 

danymi systemowymi to rozwiązanie 
umożliwiające automatyczne zarządzanie danymi 
dotyczącymi usług i cyberbezpieczeństwa 
wszystkich stacji elektroenergetycznych.

Cyfrowa obsługa
Bezkonkurencyjna oferta rozwiązań 
do zarządzania wydajnością aktywów, 
zarządzania operacyjnego, zarządzania 
personelem oraz kontroli sieci pomaga klientom 
osiągnąć nowe poziomy wydajności, 
niezawodności, bezpieczeństwa 
i zrównoważonego rozwoju. Umożliwia ona 
integrację technologii informatycznych (IT) 
z technologiami eksploatacji (OT) w celu 
zapewnienia kompletnych rozwiązań 
w odniesieniu do problemów biznesowych 
naszych klientów.

—
Najważniejsze technologie wykorzystywane 
w cyfrowych stacjach elektroenergetycznych
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—
Ewolucja stacji elektroenergetycznej
Przejście z konwencjonalnych układów na cyfrową stację elektroenergetyczną ABB

W tradycyjnych stacjach elektroenergetycznych 
zawsze polegano na miedzianych kablach 
łączących podstawowe urządzenia, takie jak 
wyłączniki, konwencjonalne przekładniki prądowe 

i napięciowe oraz przekaźniki zabezpieczeniowe. 
Cyfrowe technologie, komunikacja i normy 
wspierają jednak ewolucję nowej koncepcji 
— stacji cyfrowych ABB. 

Zarządzanie siecią

Komunikacja szeregowa Komunikacja Ethernet

IEC 61850Kable miedziane

Kable miedziane Kable miedziane

IEC 61850

IEC 61850

MPLS-TP

Zarządzanie siecią

Przekaźniki sterowniczo 
zabezpieczeniowe 

Konwencjonalna szafa krosowa

Przekaźniki sterowniczo 
zabezpieczeniowe 

Interfejsy procesowe w cyfrowej 
szafie krosowej

Połączenia drutowe dla elementów 
zabezpieczeń i sterowania

Konwencjonalna szafa krosowa

Konwencjonalne Nowoczesne Cyfrowe ABB 

Konwencjonalne pole rozdzielnicy 
z izolacją powietrzną

Konwencjonalne pole rozdzielnicy 
z izolacją powietrzną

Wyłącznik DCB z sensorem FOCS 
i układem Motor Drive

Interfejs HMIInterfejs HMI + panel sterowania / 
rejestracja zdarzeń

Interfejs HMIBrama Brama

ABB Ability™ — zarządzanie siecią 
i zarządzanie wydajnością aktywów

Poziom sieci

Poziom 
procesu

Poziom stacji

Poziom pola
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—
Pomoc w zabezpieczeniu cyfrowej 
sieci elektroenergetycznej
Trzy kroki do nadzoru 
nad cyberbezpieczeństwem

2 — Wdrożenie

Firma ABB przedstawia zalecane działania, które 
klient powinien zrealizować, na podstawie oceny 
zabezpieczeń i fachowej wiedzy naszych 
specjalistów. Po uzgodnieniu firma ABB wdraża 
zalecenia w systemie klienta, dzięki czemu 
poziom zabezpieczeń systemu wzrasta.

1 — Ocena

Na początku procesu firma ABB dokonuje oceny 
zabezpieczeń środowiska informatycznego, aby 
wskazać sposoby udoskonalenia zabezpieczeń 
w całym systemie. Następnie opracowywany jest 
szczegółowy raport z oceny 
cyberbezpieczeństwa. Jest on przekazywany 
klientowi wraz z zestawem zalecanych działań 
na rzecz poprawy zabezpieczeń 
w cyberprzestrzeni.

3 — Utrzymanie

Po wybraniu firmy ABB na partnera w dziedzinie 
cyberbezpieczeństwa następuje zawarcie umowy 
opieki serwisowej. Zapewnia ona klientowi nie 
tylko dostęp do ogromnej bazy wiedzy ABB w tej 
dziedzinie na całym świecie, ale także regularne 
oceny systemu przeprowadzane przez zespół 
ds. bezpieczeństwa cybernetycznego pod kątem 
wszelkich potencjalnych naruszeń zabezpieczeń. 
Gwarantuje to utrzymywanie w długim okresie 
nadzoru nad cyberbezpieczeństwem.

Każdy system automatyki sieci elektroenergetycznej jest potencjalnie 
przestarzały i stale wymaga konserwacji oraz aktualizowania. Pozostawienie 
systemu bez aktualizacji jest równoznaczne z narażeniem go na atak, przy 
czym zagrożenie rośnie wykładniczo w stosunku do czasu zaniechania 
konserwacji i aktualizacji. W serwisie sieci elektroenergetycznych ABB stosuje 
się trójetapowe podejście do cyberbezpieczeństwa w celu ochrony systemów:
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—
Sześć warstw zabezpieczeń
Poprawa cyberbezpieczeństwa 
poprzez kompleksową ochronę

Ocena i monitorowanie zabezpieczeń — wyjątkowe 
rozwiązania do oceny zabezpieczeń
Usługi oceny i monitorowania oprogramowania, sprzętu 
systemu oraz sieci komunikacyjnych to podstawowe 
działania służące ciągłemu zapewnianiu bezpieczeństwa 
systemu. Nadzorując stan cyberbezpieczeństwa 
systemu, firma ABB gromadzi dane o systemie 
i porównuje je z najlepszymi praktykami oraz 
standardami w branży, aby wykryć słabości 
w mechanizmach obronnych systemu. W ten sposób 
rozpoznawane są obszary wymagające działań na rzecz 
poprawy ochrony systemu przez zapewnienie wielu 
warstw zabezpieczeń.

Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem — 
ewoluujące zabezpieczenia przed zaawansowanymi 
zagrożeniami
Nasze systemy automatyki stacji elektroenergetycznej 
mogą być wyposażone w zgodne z branżowymi 
standardami rozwiązania do ochrony przed złośliwym 
oprogramowaniem i włamaniami, takie jak ochrona 
antywirusowa oraz umieszczanie aplikacji na białej 
liście.

Procedury i zasady polityki — edukowanie i wspieranie 
użytkowników systemu
Cyberbezpieczeństwo zawsze będzie globalnym 
wyzwaniem. Ponieważ nie ma jednego rozwiązania, 
które chroniłoby w coraz większym stopniu połączone 
ze sobą systemy, firma ABB pracuje z klientami, aby 
poznać ich procesy i procedury, zasady polityki 
zabezpieczeń grup oraz ustawienia komputerów.  
Ma to na celu opracowanie kompleksowej strategii 
obrony, w ramach której wiele warstw zabezpieczeń 
wykrywa i blokuje ewentualne zagrożenia w momencie 
ich pojawienia się.

Ochrona
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Aktualizacje i wzmacnianie zabezpieczeń  
— aktualizowanie i usprawnianie systemu bez wysiłku
Nowoczesne systemy operacyjne i wbudowane 
oprogramowanie często wymagają poprawek w celu 
obrony przed nowymi zagrożeniami. Wydajne 
zarządzanie poprawkami to jeden z istotnych 
elementów każdej polityki bezpieczeństwa, często 
jednak zaniedbywany. Produkty mogą być znacznie 
odporniejsze, kiedy zostaną zamknięte nieużywane 
porty i usługi. Nasze produkty są systematycznie 
„uodporniane”, tak aby skutecznie opierały się atakom 
i realizowały swoje podstawowe funkcje.

Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie stanu 
— zapisywanie stanu z przeszłości w celu 
błyskawicznego reagowania na problemy 
w przyszłości
Gdy najgorszy scenariusz — cyberatak lub klęska 
żywiołowa — stanie się rzeczywistością, przywrócenie 
stanu będzie o wiele prostsze dzięki kopii zapasowej 
zabezpieczonej poza lokalizacją klienta. Rozwiązania 
do tworzenia kopii zapasowych ABB zapewniają 
integralność i dostępność krytycznych danych 
niezależnie od losu oryginalnych danych.

Ochrona granic — ciągła czujność pod kątem 
ataków i naruszeń
Zapory zabezpieczają granice sieci, a dobrze 
zaprojektowana polityka bezpieczeństwa zapewnia 
podział sieci na odrębne, kontrolowane strefy, 
zabezpieczone wewnętrznymi zaporami, dzięki czemu 
zaatakowanie jednego serwera nie oznacza naruszenia 
zabezpieczeń całej sieci.

Ochrona
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—
Nastawnia przyszłości 
ABB Ability™

Starzejąca się infrastruktura, nowe przepisy, energetyka rozproszona 
i konwergencja technologii informatycznej i eksploatacji (IT/OT) 
to tylko kilka spośród zjawisk, które znacznie zmieniają warunki 
prowadzenia działalności w sektorze energetyki zawodowej.

Oferta ABB Ability™ zapewnia indywidualnie dostosowane cyfrowe 
rozwiązania i produkty spełniające różne potrzeby dostawców energii 
oraz ułatwiające zarządzanie priorytetami, procesami i pracownikami 
w organizacji, a tym samym gospodarowanie fizycznymi zasobami 
w całym cyklu ich życia. Dzięki rozwiązaniu ABB Ability™ 
przedsiębiorstwa energetyczne działają, opierając się na pewnych 
i liczniejszych danych, oraz są w stanie wspólnie podejmować 
więcej skutecznych działań.

Nasza oferta najlepszych w branży rozwiązań i produktów w technice 
cyfrowej bazuje na dziesięcioleciach doświadczeń w pracy z branżą 
energetyczną. Co nas wyróżnia, to ponad 120 lat doświadczenia 
w branży elektrycznej, obecnie ponad 50 tysięcy specjalistów 
w naszym zespole, 7000 rozproszonych systemów sterowania 
oraz 5000 instalacji elektroenergetycznych na całym świecie.
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Centrum 
operacyjne

Poziom sieci

Poziom 
komunikacji

Poziom procesu

Poziom stacji

Poziom pola

Sieć komunikacyjna przedsiębiorstwa

Szyna stacyjna IEC 61850

Szyna procesowa IEC 61850

AFS650
Przełącznik zarządzany

AFS650
Przełącznik zarządzany

Seria Relion 650/670
Przekaźniki sterowniczo 

zabezpieczeniowe 

FOX615 
Uniwersalny 
multiplekser

Inteligentny interfejs HMI stacji 
Monitorowanie stacji i sterowanie nią, zarządzanie danymi, zarządzanie zabezpieczeniami, 

zarządzanie aparaturą pierwotną i wtórną, baza danych historycznych stacji

SAM600
Moduły magistrali 

procesowej do przekładników 
prądowych i napięciowych

SAM600
Magistrala 

procesowa we/wy

Przekładniki 
konwencjonalne

Rozdzielnica PASS
Z układem Motor Drive 
i interfejsem cyfrowym

Wyłącznik DCB z sensorem FOCS
Światłowodowy sensor prądowy FOCS 

wbudowany w wyłącznik izolacyjny DCB

Rozdzielnica GIS
Z niekonwencjonalnymi przekładnikami 

prądowymi i napięciowymi, cyfrowym interfejsem 
i monitorowaniem stanu rozdzielnicy

CoreTec™
Monitorowanie stanu 

transformatora

UniGear Digital
Rozdzielnica cyfrowa  
średniego napięcia

Transformator 
mocy

Network Manager 
EMS/SCADA

ABB Ability™ Ellipse
APM, EAM, WFM

FOXMAN
System zarządzania 

sieciami komunikacyjnymi
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—
01. System 
kompleksowego 
zarządzania cyklem życia 
aktywów ABB Ability™ 
Connected Asset Life 
Cycle Management 
(CALM) łączy dane 
o wyposażeniu z systemu 
zarządzania majątkiem 
przedsiębiorstwa (EAM) 
z systemem zarządzania 
kapitałem ludzkim 
(WFM) oraz systemem 
zarządzania wydajnością 
aktywów (APM), 
dostarczając na poziomie 
przedsiębiorstwa 
informacji o aktywach 
w całej organizacji oraz 
o ich stanie technicznym 
i konserwacji 

—
ABB Ability™ Ellipse® Connected Asset Life 
Cycle Management (CALM) — kompleksowe 
zarządzanie cyklem życia aktywów
Efektywne zestawienie priorytetów, 
procesów i ludzi.
Podstawową misją każdej organizacji jest zapewnienie efektywnej realizacji zadań, 
optymalnego przebiegu pracy oraz maksymalnej wydajności aktywów. Oznacza to jednak 
niekończące się zmagania z problemami wynikającymi ze starzenia się aktywów, zmianami 
kadrowymi oraz rosnącym zapotrzebowaniem na efekty pracy aktywów.

ABB Ability™ Ellipse to rozwiązanie firmy ABB 
do kompleksowego zarządzania cyklem życia 
aktywów, łączące światowej klasy funkcjonalność 
systemów zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa 
(EAM), zarządzania kapitałem ludzkim (WFM) oraz 
zarządzania wydajnością aktywów (APM). 

System Ellipse ułatwia zarządzanie priorytetami, 
procesami i pracownikami w organizacji, a tym 
samym gospodarowanie fizycznymi zasobami 
w całym cyklu ich życia. Ellipse to skuteczne 
i kompleksowe rozwiązanie biznesowe i techniczne 
na etapie zarówno opracowywania, jak i 
realizacji strategii.

„Wspólna praca przynosi większe efekty. 
Komunikacja i połączenia między trzema 
podstawowymi funkcjami rozwiązania Ellipse® 
sprzyjają ciągłości oraz skuteczności działań”.

Cechy i zalety:
• Skrócenie przestojów i wzrost niezawodności.
• Zwiększenie produktywności pracowników.
• Przejrzystość powiązań funkcjonalnych.
• Wspieranie normalizacji i dojrzałości procesów.
• Gotowe do użycia funkcje integracji 

i raportowania.
• Niski całkowity koszt posiadania.
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Przyszłość zaczyna się dzisiaj 
Skuteczne nadzorowanie cyfryzacji. Firma ABB 
oferuje rozwiązania techniczne wspierające 
cyfryzację przedsiębiorstwa od szczebla 
terenowego po zarząd. Transformację ułatwia nasza 
fachowa wiedza branżowa, wytyczne oraz najlepsze 
rozwiązania techniczne. Rozwiązanie ABB Ability™ 
Ellipse pozwala osiągnąć korzyści z cyfryzacji 
wcześniej, niż wydaje się to możliwe.

Główne korzyści:
• Lepsze wykorzystanie aktywów oraz zasobów, 

poprawa bezpieczeństwa pracowników 
i ograniczanie ryzyka.

• Skrócenie czasu reakcji przez dostarczanie 
technikom terenowym krytycznych informacji 
dotyczących konserwacji, takich jak raporty, 
zdjęcia, instrukcje i filmy.

• Łatwe przekazywanie informacji o działaniach 
w terenie i o aktywach z miejsca wykonywania 
pracy do systemu EAM. 

• Niższe koszty operacyjne i konserwacji, a przy tym 
wyższa jakość usług dla klientów. 

• Połączenie zalet danych z systemów 
monitorowania, fachowej wiedzy branżowej 
i technologii uczenia się maszyn, umożliwiające 
ciągłe usprawnianie pracy.

• Czynne prognozowanie, zalecanie i określanie 
ważności prac konserwacyjnych na podstawie 
potencjalnego ryzyka usterek aktywów i stopnia 
krytyczności dla działalności. 

• Możliwość zapewnienia zgodności z wymaganiami 
przepisów i zaleceniami branżowymi.

Zarządzanie 
wydajnością  

aktywów

Zarządzanie 
kapitałem ludzkim

Zarządzanie majątkiem 
przedsiębiorstwa

Kompleksowe zarządzanie cyklem
 życia aktyw

ów
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—
ABB Ability™ Ellipse® APM — zarządzanie 
wydajnością aktywów
Zarządzanie wydajnością aktywów — 
od danych z terenu po optymalizację floty

Obecnie przedsiębiorstwa z branży energetycznej 
mierzą się z wieloma wyzwaniami, wśród których 
można wymienić starzenie się aktywów, 
niezmienność budżetów, nowe rodzaje ryzyka 
związane z energetyką rozproszoną oraz zmiany 
kadrowe. Aby mimo tych problemów podołać 
oczekiwaniom dotyczącym wysokiej 
niezawodności, muszą one wykorzystywać 
postępy w dziedzinie analityki predykcyjnej 
i preskryptywnej.

Rozwiązanie ABB Ability™ Ellipse® APM, znane 
wcześniej pod nazwą Asset Health Center, 
dostarcza informacji o stanie technicznym 
i wydajności w celu zapobiegania usterkom 
krytycznych aktywów oraz optymalizowania 
kosztów cyklu życia aktywów. Stosując 
to rozwiązanie, przedsiębiorstwa mogą 
wykorzystywać dane dostępne w trybie online 
i offline do zarządzania aktywami w sposób 
bardziej przemyślany i uwzględniający ryzyko 
— zgodnie z normami branżowymi, takimi jak 
ISO 55000 i PAS 55.

Jako sprawdzony lider w dziedzinie projektowania 
instalacji elektrycznych oraz innowacji w procesie 
zarządzania aktywami firma ABB jest gotowa 
wspierać transformację przedsiębiorstw 
w kierunku bardziej inteligentnego zarządzania 
wydajnością aktywów. Rozwiązanie Ellipse APM 
może być zainstalowane w siedzibie klienta lub 
dostarczone jako usługa w chmurze Microsoft® 
Azure®. Połączono w nim wyjątkową wiedzę 
techniczną firmy ABB oraz opartą na współpracy 
organizację zarządzania wydajnością aktywów, 
tworząc światowej klasy platformę analityczną 
z zabezpieczeniami i możliwością rozbudowy.

Ellipse APM to najbardziej wydajne i sprawdzone 
rozwiązanie do zarządzania wydajnością 
aktywów na rynku. Szybkość jego wdrożenia oraz 
możliwości rozbudowy pozwalają na zaczynanie 
„od zera”, eksperymentowanie i uczenie się oraz 
przyspieszają cyfryzację organizacji i uzyskiwanie 
oszczędności.

Cechy i zalety:
• Wzrost niezawodności przez rozpoznawanie, 

określanie ważności i eliminowanie rodzajów 
ryzyka, zanim się pojawią.

• Redukcja zakresu prac konserwacyjnych przez 
ograniczenie nieefektywnych prac opartych na 
harmonogramie oraz kosztownych awarii.

• Mniejsze nakłady inwestycyjne przez wydłużenie 
ekonomicznie uzasadnionego cyklu życia 
istniejących aktywów.

• Łatwiejsze zmiany zakresu obowiązków dzięki 
uporządkowanemu gromadzeniu wiedzy.

• Efektywniejsze zarządzanie zgodnością dzięki 
„odchudzonej” organizacji pracy i wbudowanej 
sprawozdawczości.

• Możliwość zainstalowania w siedzibie klienta 
lub dostarczenia w chmurze Microsoft® Azure®.

Ellipse APM to jeden z trzech głównych składników rozwiązania ABB Ability™ 
do kompleksowego zarządzania cyklem życia aktywów, łączącego światowej klasy 
funkcjonalność systemów zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM), 
zarządzania kapitałem ludzkim (WFM) oraz zarządzania wydajnością aktywów (APM).
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Konserwacja zapobiegawcza
Ankieta przeprowadzona wśród przedsiębiorstw z branży 
energetycznej przez ARC Consulting Group ujawniła, 
że konserwacja naprawcza może kosztować dziesięć razy 
więcej niż konserwacja zapobiegawcza. Ponadto 
stwierdzono, że w ok. 65% przypadków tradycyjna 
konserwacja zapobiegawcza nie przynosi żadnych efektów.

Analityka predykcyjna
Koncern AEP, jeden z największych operatorów systemu 
przesyłowego w Stanach Zjednoczonych, uniknął poważnych 
awarii dzięki zastosowaniu narzędzi analitycznych Asset 
Health Center. W jednym przypadku zaoszczędzono 4 miliony 
dolarów, gdy transformator, który zaczął wytwarzać 
w krótkim czasie duże ilości gazów (H2 i acetylen), został 
odstawiony, a nieszczelne przewody, które spowodowałyby 
poważną awarię, zostały naprawione.

Technologia operacyjna (OT)
Według Gartnera „firmy muszą rozwijać nowe możliwości 
zarządzania informatycznego, by w pełni wykorzystać 
zbieżność danych czasu rzeczywistego generowanych przez 
wzrastającą liczbę inteligentnych zasobów informatycznych 
(zwanych „technologią operacyjną”) z tradycyjnymi 
informatycznymi rozwiązaniami dla biznesu”.

Utrzymanie ruchu ukierunkowane 
na niezawodność (RCM)
Często mija bardzo dużo czasu, zanim programy utrzymania 
ruchu z naciskiem na niezawodność (RCM) przyniosą 
oczekiwany efekt w środowisku przesyłu energii elektrycznej. 
Dzieje się tak częściowo dlatego, że stosunkowo rzadko 
dochodzi tu do awarii. Firma ABB przeprowadziła analizę 
rodzajów i skutków możliwych błędów (FMEA) oraz analizę 
przyczyn źródłowych w odniesieniu do sprzętu NN i WN, 
a następnie wykorzystała zdobytą wiedzę w rozwiązaniu AHC. 
Po uruchomieniu rozwiązania AHC organizacje mogą szybko 
odczuć korzyści płynące z utrzymania ruchu ukierunkowanego 
na niezawodność, nie czekając na awarie w swoich obiektach.
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—
ABB Ability™ Network Manager™
Pewność działania

Network Manager SCADA
Network Manager SCADA to platforma 
przetwarzania danych czasu rzeczywistego 
do efektywnego zarządzania wszystkimi operacjami 
zdalnego sterowania w odniesieniu do systemów 
wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii 
elektrycznej. Platforma ta odpowiada na potrzeby 
sieci zasilających transport szynowy i lotniska, 
związane z bezpieczeństwem oraz niezawodnością 
dostaw energii. Jest ona także używana w 
zastosowaniach dotyczących różnych mediów, m.in. 
w sieciach gazociągowych i wodociągowych.

Platforma charakteryzuje się wysoką dostępnością 
i wydajnością oraz ma szereg redundantnych 
składników sprzętowych i programowych, a także 
bogaty zestaw narzędzi służących do dostosowania 
się do procedur bezpieczeństwa i organizacji pracy 
w celu zapewnienia zgodności z przepisami 
bezpieczeństwa transportu. Przewidziano 
możliwość dodania centrum zarządzania 
kryzysowego oraz funkcje tworzenia kopii 
zapasowych o najwyższym dostępnym poziomie 
cyberbezpieczeństwa. Zaawansowane wsparcie 
operatorów, znormalizowane zarządzanie danymi 
oraz funkcje przetwarzania dużej ilości danych czasu 
rzeczywistego i historycznych sprzyjają bezpiecznej 
i efektywnej eksploatacji systemu energetycznego.

Platforma Network Manager SCADA obsługuje sieć 
elektroenergetyczną dowolnej wielkości oraz dużą 
liczbę mobilnych i stacjonarnych klienckich stacji 
roboczych. Zapewniono pełną elastyczność przy 
wyposażaniu poszczególnych stanowisk operatorów 
pod względem wielkości i liczby monitorów oraz 
urządzeń alarmowych i innych.
 
Zalety platformy Network Manager SCADA:
• Skalowalna, zabezpieczona przed 

cyberzagrożeniami platforma o doskonałych 
parametrach i dużej dostępności.

• Otwarta architektura, umożliwiająca integrację 
z innymi systemami informatycznymi 
i operacyjnymi.

• Uznanie pełnej wiedzy operatora o sytuacji jako 
najważniejszej wytycznej przy projektowaniu 
interfejsu użytkownika.

• Idealne rozwiązanie w dużych i małych 
nastawniach z obsługą ruchu przez całą dobę, 
siedem dni w tygodniu.

ABB Ability™ Network Manager™ EMS
Optymalne rozwiązanie centrum sterowania, 
umożliwiające bezpieczną, wydajną 
i zoptymalizowaną obsługę systemu 
elektroenergetycznego. Stanowi otwartą platformę, 
dzięki czemu możliwa jest łatwa integracja z innymi 
systemami informacyjnymi operatora przy 
zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. 
Jest to najlepsza na rynku platforma do tworzenia 
rozwiązań centrum sterowania do zarządzania 
współczesnymi, jak i przyszłymi sieciami 
elektroenergetycznymi. Jej modułową architekturę 
można dostosować do potrzeb każdego 
przedsiębiorstwa, co zapewnia prostą ścieżkę 
migracji przy rozbudowie w przyszłości.

Aplikacje są tworzone w ramach otwartej platformy 
i mogą być dostosowywane pod kątem sterowania 
i analizy w czasie rzeczywistym, jak i optymalizacji 
na podstawie prognoz i do celów planowania. 
Te funkcjonalne narzędzia do prowadzenia ruchu 
sieci pomagają w bezpiecznej i wydajnej codziennej 
obsłudze, a jednocześnie ograniczają do minimum 
długoterminowe wydatki inwestycyjne.

Zalety rozwiązania Network Manager EMS:
• Bezpieczne i wydajne prowadzenie ruchu sieci 

na rynkach regulowanych i zderegulowanych.
• Wyższa jakość dostaw.
• Optymalne wykorzystanie sieci przesyłowej.
• Zgodność ze standardami ENTSO-E CGMES i CIM.
• Zaawansowana wizualizacja i informowanie 

operatorów o sytuacji, poszerzające możliwości 
prowadzenia ruchu sieci.

• Ciągłe monitorowanie stabilności sieci, 
ograniczające do minimum ryzyko przerwy 
w dostawie energii na dużym obszarze.

• Symulator szkoleniowy o dużym stopniu 
odwzorowania rzeczywistych warunków 
do zaawansowanego szkolenia operatorów 
w stabilnych, jak i dynamicznych warunkach pracy 
systemu energetycznego na podstawie informacji 
o stanie konserwacji i przerwach w pracy 
wyposażenia.
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Wbudowane czujniki i inteligentne urządzenia 
dostarczają operatorom sieci strumienie danych. 
Funkcja raportowania i logowania w module ABB 
MicroSCADA Pro Historian przekształca te dane 
w wartościowe raporty i analizy. Ta zaawansowana 
funkcja samoczynnie gromadzi i archiwizuje 
najważniejsze dane procesowe oraz umożliwia 
obserwatorowi ich wizualizowanie i analizowanie. 
Narzędzie ABB MicroSCADA Pro Historian pozwala 
na wykorzystanie krytycznych i dokładnych 
informacji dotyczących sieci w celu zrozumienia 
wcześniejszych i aktualnych zdarzeń w sieci 
elektroenergetycznej.

Dokładne informacje o podstawowym 
procesie umożliwiają podejmowanie decyzji 
w oparciu o fakty
Narzędzie MicroSCADA Pro Historian gromadzi 
i przechowuje różne rodzaje danych w bazie 
danych przeznaczonej do dokładnej i niezawodnej 
archiwizacji setek tysięcy wartości 
w długich okresach.

Szybka i łatwa instalacja w ramach istniejących 
systemów MicroSCADA Pro bez przerw w działaniu
Rozbudowa posiadanego systemu MicroSCADA Pro 
o moduł Historian umożliwia rozpoczęcie 
gromadzenia danych i natychmiastowe 
wykorzystanie zaawansowanych funkcji 
analitycznych. Moduł Historian można bezpiecznie 
połączyć z uruchomionym systemem MicroSCADA 
Pro bez przerwy w działaniu.

Intuicyjna, łatwa obsługa pozwala na pełne 
wykorzystanie możliwości
Dzięki elastyczności interfejsu użytkownika 
narzędzie to może być wykorzystywane w całym 
przedsiębiorstwie. Uzyskiwane informacje mogą 
odpowiadać różnym potrzebom: od podsumowania 
dla kierownictwa po zaawansowane dane 
o wydajności wyposażenia i szczegółową analizę 
aspektów elektrycznych i technicznych.

MicroSCADA Pro Historian pozwala zobaczyć 
i zrozumieć pomiary oraz trendy
Zaawansowane wizualizacje umożliwiają 
prezentowanie informacji w czytelny sposób. Każdy 
użytkownik może z łatwością zaprojektować nowe 
raporty i układy wymagane w dowolnej sytuacji.

—
MicroSCADA Pro Historian
Oprogramowanie dostarczające  
krytycznych i dokładnych informacji  
o sieci elektroenergetycznej
Nowoczesna sieć elektroenergetyczna to skomplikowany, inteligentny mechanizm, 
bez którego nie wyobrażamy sobie życia we współczesnym świecie.
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—
SDM600
Oprogramowanie do zarządzania  
danymi systemu

Kable światłowodowe łączą systemy SCADA, które 
monitorują i zarządzają urządzeniami, jednak 
do wizualizacji tej sieci potrzebny jest nowy rodzaj 
narzędzia do zarządzania — SDM600.

Przekaźniki zabezpieczeniowe wykonują ważne 
zadanie: monitorowanie sieci elektroenergetycznej. 
Coraz bardziej obciążającą czynnością jest jednak 
dbanie o ich aktualizacje i prawidłową konfigurację, 
przynajmniej do czasu, gdy śledzenie wersji zostanie 
przekazane narzędziu SDM600. Używając 
interfejsów IEC 61850, oprogramowanie SDM600 
nadzoruje przekaźniki zabezpieczeniowe, dzięki 
czemu użytkownik może mieć pewność, że we 
wszystkich przekaźnikach stosowane jest najnowsze 
oprogramowanie i działa ono optymalnie. 
Oprogramowanie SDM600 komunikuje się także 
z przekaźnikami przy pobieraniu i zestawianiu 
danych o zakłóceniach. Zgromadzone pliki 
COMTRADE są rejestrowane w krótkich raportach 

do późniejszej analizy, natomiast na tablicy 
wskaźników programu SDM600 prezentowane 
są raporty historyczne, dzięki czemu stwierdzenie, 
co i kiedy się stało, jeszcze nigdy nie było tak proste. 
Kolejnym zadaniem, które stało się obciążające 
w miarę wzrostu złożoności sieci zarządzania, jest 
uwierzytelnianie użytkowników — w tym także może 
pomóc oprogramowanie SDM600. Jest ono również 
w stanie zapobiec odsłonięciu słabych punktów 
ochrony w związku z zasadami polityki dotyczącymi 
fragmentowania katalogów, co jest istotne o tyle, 
że cyberbezpieczeństwo zalicza się do istotnych 
funkcji nowoczesnych sieci. 

Dzięki centralnej rejestracji zabezpieczeń 
i centralnemu zarządzaniu kontami narzędzie 
SDM600 staje się strażnikiem broniącym dostępu 
do sieci automatyki.

Oprócz przewodów wysokiego napięcia i rurociągów ze sprężonymi czynnikami 
nowoczesne przedsiębiorstwa używają jeszcze innej, równie ważnej sieci. 
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Rozdzielnica z izolacją gazową (GIS)

 

W cyfrowej stacji dane stają się łatwo dostępne 
do różnych celów. W szczególności mogą być 
analizowane pod kątem ruchu, jak i jego utrzymania. 
Umożliwia to proste wdrożenie strategii utrzymania 
ruchu opartych na danych, takich jak utrzymanie 
ruchu ukierunkowane na niezawodność. Do celów 
precyzyjnej automatycznej oceny urządzeń WN 
systemy monitorowania stanu technicznego 
dostarczają dodatkowe kluczowe parametry dla 
systemu zarządzania aktywami. Wśród przykładów 
takich parametrów warto wymienić gęstość gazu 
SF6 w rozdzielnicy GIS oraz współczynnik ablacji 
w przypadku wyłącznika generatorowego. 

—
Monitorowanie
i diagnostyka

MicroSCADA — interfejs HMI

Szafka sterowania lokalnego (LCC) 
z systemem MSM i interfejsem HMI

MSM Interfejs 
HMI

Urządzenie IED 
sterowania 

polem

Czujnik SF6 Czujnik SF6Czujnik SF6

Interfejs WWW systemu MSM

Systemy monitorowania ABB można wykorzystać 
podczas budowy nowych stacji, jak 
i do unowocześnienia istniejących instalacji. 
Odwzorowują one wszystkie dostępne dane 
i informacje dotyczące ostrzeżeń i alarmów, 
przesyłając je przez interfejs IEC 61850 
do magistrali stacyjnej.  
 
Ponadto wbudowany serwer WWW umożliwia 
dostęp do danych przez port Ethernet.  
Port ten może zostać podłączony do interfejsu 
bezprzewodowej sieci LAN, co umożliwia dostęp 
do danych przy użyciu urządzeń przenośnych, takich 
jak tablet czy smartfon, wewnątrz budynku stacji.

IEC 61850

—
Zdalne monitorowanie 
i wizualizacja w 
czasie rzeczywistym 
podstawowego 
wyposażenia przez 
interfejs WWW lub 
system SCADA

—
01
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System monitorowania gazu (MSM) jest 
dodatkowym systemem do ciągłego nadzorowania 
gęstości gazu SF6 wewnątrz rozdzielnic WN 
izolowanych gazem (GIS). Można zastosować 
go do wszystkich rodzajów konfiguracji rozdzielnic. 
Jest on niezależny od urządzeń sterowniczych 
i zabezpieczających. System MSM można 
wykorzystać do unowocześnienia istniejących stacji, 
a także podczas budowy nowych.

Wczesne ostrzeganie pozwala obniżyć emisje gazu 
SF6 oraz umożliwia operatorowi zaplanowanie 
czynności konserwacyjnych/naprawczych. System 
MSM wykorzystuje czujniki gęstości gazu SF6, 
których działanie opiera się na kryształach kwarcu 
umożliwiających bezpośredni pomiar gęstości gazu. 
Czujniki odznaczają się doskonałą długotrwałą 
i stabilną wydajnością oraz wykrywają 
nieszczelności na długo, zanim staną się one 
krytyczne.

System monitorowania następnej generacji GMS600 
firmy ABB zwiększa skuteczność monitorowania 
wyłącznika generatorowego (GCB). Opiera się 
on na już stosowanej technologii GMS600, służącej 
do monitorowania współczynnika ablacji styków. 
W unowocześnionej wersji przewidziano dodatkowe 
wyjątkowe funkcje, takie jak monitorowanie 
i tworzenie trendów parametrów gazu SF6 
(GMS600-G), monitorowanie temperatury 
przewodów pierwotnych (GMS600-GT) oraz 
rozszerzony nadzór nad napędem roboczym.

Systemy GMS600-G i GMS600-GT, oparte na 
sprawdzonej serii Relion 650 firmy ABB, zapewniają 
dokładne wskazanie czasu pozostałego 
do koniecznego serwisu wyłącznika generatorowego, 
wydajny system rejestracji danych oraz intuicyjny 
interfejs WWW przez aplikację kliencką WWW. Można 
je wykorzystać do unowocześnienia istniejących 
stacji, a także podczas budowy nowych. System 
GMS600 sprzyja podwyższeniu poziomu 
bezpieczeństwa i niezawodności elektrowni oraz 
umożliwia opłacalne zarządzanie cyklem życia 

—
System monitorowania gazu MSM

—
System monitorowania wyłącznika 
generatorowego GMS600
Najnowocześniejszy sposób monitorowania

Zastosowania
Monitorowanie gęstości gazu SF6 w rozdzielnicy 
w izolacji gazowej i wyłącznikach w obudowie 
metalowej.
• Optymalizacja utrzymania ruchu dzięki obliczaniu 

trendów.
• Dostarczanie danych potrzebnych do zdalnego 

monitorowania stanu technicznego 
i zaawansowanych strategii utrzymania ruchu.

na podstawie innowacyjnej koncepcji obsługi klienta 
firmy ABB, ukierunkowanej na wartość (Value Base 
Customer Care, VBCC).  
 
W ramach tej koncepcji na podstawie 
zaawansowanych algorytmów prognozowania 
do analizy danych systemu GMS600 oraz 
doświadczenia specjalistów ABB przygotowywane 
są zalecenia dotyczące serwisu konkretnych aktywów.
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CoreTec™
CoreTec™ w trybie ciągłym monitoruje funkcje 
krytyczne transformatora i śledzi dane 
historyczne. Umożliwia symulację różnych 
potencjalnych warunków eksploatacyjnych oraz 
prognozę ich wpływu na cykl pracy 
transformatora.

Jest to modułowy, skalowalny system spełniający 
obecne i przyszłe wymagania. Oferuje większą 
funkcjonalność niż porównywalne systemy. 
Gwarantuje się, że urządzenie CoreTec™ nie 
wymaga żadnych czynności konserwacyjnych 
przez pierwsze 15 lat eksploatacji.
Urządzenie to jest kompaktowe i łatwe 
w instalacji w nowych oraz modernizowanych 
systemach. Potrzebnych jest tylko kilka czujników. 
Ilość okablowania jest zredukowana do minimum. 
Nie jest konieczny żaden dodatkowy sprzęt 
czy oprogramowanie. Moduł wyświetla ważne 
parametry eksploatacyjne w łatwym w obsłudze 
interfejsie WWW.

CoreTec™ jest inteligentnym, bezpiecznym 
i niezawodnym rozwiązaniem służącym 
do profilaktycznego zarządzania pracą 
transformatorów. Pasuje do większości 
transformatorów i może być używany w celu 
modernizacji.

Najważniejsze cechy urządzenia CoreTec™:
• Wczesne wykrywanie nieprawidłowości
• Wsparcie w razie przeciążenia
• Ocena stanu
• Udoskonalone planowanie czynności 

konserwacyjnych
• Dane czasu rzeczywistego
• Zdalny dostęp
• Długoterminowe przechowywanie danych
• Inteligentne przewidywania stanu
• Zaawansowane sterowanie procesami

 

—
Transformatory
Transformatory ABB do cyfrowych stacji
Transformatory ABB do cyfrowych stacji wyposażone są w urządzenie CoreTec™ 
o unikatowych funkcjach zabezpieczania, sterowania, monitorowania i diagnostyki 
transformatorów. Urządzenie CoreTec™ podłączane jest do stacji przy użyciu 
standardowej magistrali zgodnej z IEC 61850.

—
01. CoreTec™

—
02. Czujnik CoreSense™

—
01

—
02
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CoreSense™ 
Sensor CoreSense™ nieustannie monitoruje 
poziomy wodoru w oleju transformatorowym 
w celu wczesnego ostrzegania o większości 
problemów z transformatorem, gdy są one 
jeszcze w fazie początkowej. Ponadto sensor 
CoreSense™ w sposób ciągły monitoruje 
wilgotność systemu. Wilgoć oddziałuje na system 
izolacyjny i może przyspieszać starzenie się 
systemu. Odczyt zawartości wodoru i wilgoci 
wykonywany przez sensor CoreSense™ 
w połączeniu z unikatowym doświadczeniem 
firmy ABB umożliwia podejmowanie decyzji 
o skutecznych i odpowiednich czynnościach 
serwisowych. 

Funkcji inteligentnej analizy danych można 
używać w odniesieniu do poszczególnych 
transformatorów, jednakże największe korzyści 
osiąga się przy zastosowaniu ich dla całej floty 
transformatorów. Wówczas raporty o stanie 
transformatorów będą automatycznie zbierane 
przez centralny panel rozdzielczy, zapewniając 
wiarygodną ocenę stanu zasobów.

W skład CoreSense™ nie wchodzą żadne ruchome 
części. Urządzenie oparte jest na innowacyjnej 
technologii pompy termicznej. Można je połączyć 
z przekładnikiem w dowolnej lokalizacji 
za pomocą zaworu spustowego. Pompa 
termiczna wytwarza niezbędny przepływ oleju 

w drodze zastosowania procesu konwekcji, 
a nie tradycyjnych pomp mechanicznych, dzięki 
czemu wyeliminowano źródło wielu awarii.
Firma ABB oferuje niezawodne rozwiązania 
monitorowania online dla wielu branż na całym 
świecie i ma wiele zainstalowanych sensorów 
oraz analizatorów. Mając ponad 100 lat 
doświadczenia jako wiodący dostawca 
przekładników, firma ABB ma gruntowną wiedzę 
na temat zachowania przekładników. Inne firmy 
dostarczają czujniki, natomiast ABB dostarcza 
inteligentne przekładniki.

Główne cechy czujników CoreSense™:
• Monitorowanie online poziomu wodoru w oleju 

transformatorowym na podstawie 
nowoczesnego monolitycznego sensora 
zawartości wodoru i wilgoci (bez membrany)

• Łatwe pobieranie danych w formacie .csv 
do analizy offline

• Dwa konfigurowane przez użytkownika poziomy 
alarmu OSTRZEŻENIE i ALARM zarówno 
dla wodoru, jak i wilgoci

• Wiele protokołów komunikacyjnych i opcji
• Wejścia 4–20 mA umożliwiają połączenie 

z czujnikami zewnętrznymi (tj. obciążenia, 
temperatury otoczenia lub temperatury oleju)

• Konfigurowanie i administrowanie czujnikiem: 
sprawny i intuicyjny interfejs WWW

Akcesoria

Wskaźniki poziomu 
oleju

Wskaźniki 
temperatury

Odwilżacze

Przekaźnik Buchholza

Interfejsy 
użytkownika

WWW

APM (Zarządzanie 
wydajnością aktywów)

SCADA

CoreTec™

Inteligentne sterowanie

Monitorowanie 
i diagnostyka

Komunikacja (DNP3 
i IEC 61850)

Przełączniki 
zaczepów

Olejowe i próżniowe

Napędy mechaniczne 
i silnikowe

Inteligentne urządzenia  
elektroniczne (IED)

CoreSense™ do gazu i wilgoci, 
czujniki wyładowań niezupełnych 

(akustyczne i elektryczne)

—
03. Ciągłe monitorowanie, 
sterowanie i diagnostyka 
pracy transformatora 
oraz stanu technicznego 
aktywów przy użyciu 
czujnika CoreTec™, 
interfejsu WWW oraz 
systemu APM i SCADA

—
03
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Bezkonkurencyjna platforma wielousługowa 
do komunikacji w sektorze energetyki zawodowej 
w czasie rzeczywistym 
FOX615 firmy ABB to hybrydowe rozwiązanie 
wspierające tradycyjny standard TDM (PDH/SDH) 
i Multi-Protocol Label Switching — Transport Profile 
(MPLS-TP) — najnowszy standard opracowany 
z myślą o nowych zastosowaniach z wykorzystaniem 
natywnej technologii pakietowej transmisji danych. 
Większość istniejących sieci komunikacyjnych 
przedsiębiorstw z branży energetyki opiera się 
na metodzie multipleksowania z podziałem czasu 
(Time Division Multiplexing, TDM), która przydziela 
wybrane kanały określonym danym i w ten sposób 
gwarantuje wymagane parametry komunikacji, takie 
jak przepustowość, opóźnienie i symetria. Obecnie 
nowe standardy opierają się na technologiach 
pakietowej transmisji danych (np. IEC 60870-5-104 
czy IEC 61850) i w związku z tym z założenia 
integrują się z siecią szkieletową pakietowej 
transmisji danych MPLS. Gdy pierwotnie 
opracowywano metodę MPLS do dynamicznych 
publicznych sieci telekomunikacyjnych i wdrożono 
ją jako IP/MPLS, nie zachowano dobrze znanych 
cech sieci SDH. 

—
FOX615
Możliwość płynnej migracji i rozbudowy 
istniejących infrastruktur komunikacyjnych

RS-2322 przewody

IEEE C37.94

Ethernet Ethernet

ROZŁĄCZENIE 
I GOOSE

Sieć WAN

Zabezpieczenie 
odległościowe

Zabezpieczenie 
różnicowe

—
01. FOX615 — platforma 
wielousługowa, 
gwarantująca 
wymagane parametry 
komunikacji dla 
krytycznych aplikacji

—
01

FOX615
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SDH
Obsługiwana sieć

Hybrydowa
Sieci połączone

MPLS-TP
Sieć przyszłości

Faza 1
NG SDH
Ethernet over SDH
• IEC 104 RTU
• Dźwięk przez IP (VoIP)
• Wideo przez IP

Faza 2
Platformy hybrydowe
SDH/MPLS-TP
• Aplikacje niekrytyczne w sieci PSN
• Aplikacje krytyczne pozostają w sieci 

TDM

Faza 3
MPLS-TP
• IEC 61850 przez IP
• Tradycyjna komunikacja przez IP
• Aplikacja krytyczna w sieci PSN

Technologie 
z komutacją kanałów

Technologie
z komutacją pakietów

—
02. FOX615 — możliwość 
stopniowej migracji 
z sieci SDH do MPLS-TP 
z gwarantowanymi 
parametrami wydajności

—
02

Z tego powodu wymagane było rozszerzenie 
standardu, tak aby w wariancie MPLS-TP 
przywrócono funkcje SDH, których zabrakło 
w standardzie MPLS, takie jak dwukierunkowy 
i statyczny routing kanałów czy kompleksowa 
kontrola kanału przy użyciu procesów Operational 
Administration Maintenance (OAM). Rozwiązanie 
FOX615 zapewnia natywną funkcjonalność MPLS-TP 
i SDH w ramach wdrożonego podejścia 
hybrydowego. Połączenie najnowocześniejszej 
technologii SDH i technologii przyszłości MPLS-TP 
umożliwia łatwą i elastyczną zmianę technologii w 
sieci przedsiębiorstwa energetycznego. Wszystkie 
wdrożone obecnie rozwiązania FOX615 można łatwo 
uaktualnić do standardu MPLS-TP. Pozwala to na 
równoległe wdrożenie standardu SDH i MPLS-TP 
w jednym węźle, a tym samym rozdzielenie ruchu 
według wymagań dotyczących wydajności. Kolejną 
opcją jest wdrożenie tylko „czystego” węzła 
MPLS-TP. Obecnie rozwiązanie FOX615 oferuje 
operatorom systemów elektroenergetycznych 
znacznie większy zakres funkcji niż jakakolwiek 
inna platforma wielousługowa do komunikacji 
w przedsiębiorstwie energetycznym w czasie 
rzeczywistym.

Rozwiązanie FOX615 jest przeznaczone do wdrożeń 
w trudnych warunkach środowiskowych: w skrajnych 
temperaturach oraz w obecności pól magnetycznych 

i elektrycznych, które mogą być szczególnie groźne 
podczas zwarć. Ponadto zawiera ono zintegrowane 
interfejsy telezabezpieczeń do zabezpieczeń 
odległościowych i różnicowych. Interfejsy 
te zaprojektowano do pracy w sieciach TDM oraz 
MPLS-TP. Duże problemy występują w szczególności 
przy wdrażaniu zabezpieczenia różnicowego przez 
sieci PSN, ponieważ aby zagwarantować 
niezawodność działania, muszą zostać 
skompensowane typowe dla standardu PSN 
wahania impulsów. Ponadto rozwiązanie FOX615 
wyróżnia się bardzo bezpiecznym pełnym 
szyfrowaniem w sieciach o kluczowym znaczeniu, 
a jednocześnie zachowuje bardzo wysoki poziom 
dostępności danych, wymagany w przypadku takich 
infrastruktur. Nowoczesne szyfrowanie opiera się 
na kluczach generowanych przez sprzętowy 
kwantowy generator liczb losowych, co pozwala 
uzyskać najwyższy poziom pewności.

Rozwiązanie FOX615 może zagwarantować 
parametry kanału komunikacji wymagane w tego 
rodzaju krytycznych aplikacjach. Dodatkowo 
rozwiązanie FOX615 umożliwia dystrybuowanie 
dokładnych danych czasu dziennego (Time of Day) 
i przekazywanie ich do urządzeń końcowych oraz 
może pomóc w zwiększeniu niezależności 
od zewnętrznego źródła czasu, np. GPS. 

FOX615FOX615
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Bezpieczne działanie 
Prawidłowe i wiarygodne informacje stanowią 
podstawę poprawnego i bezpiecznego działania 
systemu. MicroSCADA Pro zapewnia maksymalną 
dostępność danych przez obsługę redundantnych 
serwerów systemowych oraz komunikację w obrębie 
stacji w każdej zaistniałej sytuacji.

—
MicroSCADA Pro
Lokalne i zdalne sterowanie stacją

Interfejs opracowano w celu uzupełnienia funkcji 
monitorowania w czasie rzeczywistym i sterowania 
urządzeniami podstawowymi oraz pomocniczymi 
w stacjach przesyłu i dystrybucji energii 
elektrycznej. Interfejs umożliwia łatwą i bezpieczną 
obsługę zabezpieczeniowych i sterowniczych 
urządzeń IED oraz urządzeń procesowych z poziomu 
stanowiska operatora. W ten sposób może 
skutecznie ułatwiać podejmowanie właściwych 
decyzji co do wykonywanych operacji oraz osiąganie 
maksymalnej dyspozycyjności cyfrowej stacji 
elektroenergetycznej.

Zoptymalizowana konserwacja 
System umożliwia ustalanie automatycznych 
alarmów w celu optymalizowania czasu 
przeprowadzenia konserwacji przez monitorowanie 
liczby zadziałań wyłącznika, zwarć i innych zakłóceń, 
a także uruchomień silników.

Bezpieczeństwo aparatury 
MicroSCADA Pro blokuje możliwość równoczesnej 
pracy urządzeń pierwotnych. Rezerwuje urządzenie 
i sprawdza, czy wybrany obiekt może zostać 
załączony przed wykonaniem poleceń. Ponadto 
schematy blokad stacji, będące uzupełnieniem dla 
blokad na poziomie pola, zapobiegają wykonywaniu 
niebezpiecznych operacji, które mogłyby prowadzić 
do uszkodzenia urządzeń podstawowych.

MicroSCADA Pro SYS600 to modułowe, skalowalne oprogramowanie 
do monitorowania w czasie rzeczywistym oraz sterowania urządzeniami 
podstawowymi i pomocniczymi w stacjach elektroenergetycznych.
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Ryzyko obrażeń ciała pracowników ogranicza się 
do minimum przez dalsze blokady obsługi urządzeń, 
np. podczas czynności konserwacyjnych, 
zapewniając bezpieczeństwo ludzi. Powiadomienie 
o bieżących pracach konserwacyjnych może zostać 
zaprezentowane na ekranach procesowych i w oknie 
dialogowym w celu powiadomienia operatorów 
o konserwacji. MicroSCADA Pro pozwala też 
ustanowić poziomy autoryzacji dla różnych kategorii 

—
Bezpieczeństwo obsługi
MicroSCADA Pro zwiększa bezpieczeństwo 
pracowników na wiele sposobów

użytkowników w celu niedopuszczenia do działań 
nieautoryzowanych. Intuicyjne i spójne ikony 
z wybieralnymi i wstępnie zdefiniowanymi 
schematami kolorów poprawiają komfort wizualny 
operatora. Dzięki temu łatwo jest opanować ogólny 
układ poszczególnych wyświetlaczy informacyjnych 
w interfejsie i szybko zapoznać się z systemem.

Układy z serii RTU500 dostarczają informacje 
z fizycznej sieci elektroenergetycznej do systemu 
SCADA. Modułowe układy telemechaniki obiektowej 
(RTU) spełniają potrzeby w dziedzinie automatyki 
przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, dzięki 
czemu operatorzy mogą korzystać z rozwiązania, 
które najlepiej odpowiada ich wymaganiom. 
 
Podobnie jak wiele produktów ABB układy RTU 
są projektowane od podstaw z silnymi i odpornymi 
funkcjami cyberbezpieczeństwa, tak aby możliwa 
była bezpieczna komunikacja przez każdego rodzaju 
sieć, gwarantująca pewność działania sieci. Funkcje 
i sprzęt można łatwo rozbudować, a kompletna seria 
może zostać szybko zaprojektowana pod kątem 
potrzeb klienta przy użyciu naszego sprawdzonego 
narzędzia programowego. Dzięki temu można 
liczyć na większą elastyczność i oszczędności 
na etapie szkoleń.

—
Seria RTU500
Inteligencja rozproszona  
w sieci elektroenergetycznej

Korzyści dla użytkownika:
• Bezpieczeństwo inwestycji dzięki koncepcjom 

sprawnej migracji oraz rozszerzeniom funkcji 
i oprogramowania

• Maksymalna elastyczność i możliwości 
dostosowania umożliwiające spełnienie obecnych 
i przyszłych wymagań

• Ekonomiczne rozwiązania do monitorowania 
i sterowania dzięki intuicyjnemu i wydajnemu 
narzędziu do konfiguracji

• Przyjazne dla środowiska rozwiązania 
zmniejszające oddziaływanie na środowisko oraz 
włączenie odnawialnych źródeł energii do sieci 
elektroenergetycznej

• Układy RTU spełniające przyszłe wymagania dzięki 
innowacjom technologicznym i interoperacyjności

• Firma ABB jako długoterminowy partner z ponad 
40-letnim doświadczeniem w dziedzinie 
automatyki elektrycznej i przemysłowej

• Układy RTU z mocnymi i odpornymi funkcjami 
cyberbezpieczeństwa

Wyłączniki i rozłączniki obsługiwane są z poziomu osobnej 
nastawni w stacji elektroenergetycznej.
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Rozdzielnica cyfrowa
Rozdzielnica cyfrowa (Digital Switchgear) to nowe 
rozwiązanie wdrażane w tradycyjnych 
rozdzielnicach ANSI w metalowej obudowie. Do jej 
budowy wykorzystuje się sprawdzone elementy, 
takie jak sensory prądowe i napięciowe, 
przekaźniki zabezpieczeniowe Relion® oraz 
komunikacja cyfrowa według normy IEC 61850. 

Używane sensory prądowe mają bardzo 
kompaktową budowę oraz są zoptymalizowane 
pod kątem wykorzystania w tradycyjnej 
rozdzielnicy ANSI w metalowej obudowie. 
Każde pole może zawierać dwa zestawy 
sensorów prądowych.

Sensory napięciowe również są bardzo 
kompaktowe. Są one zintegrowane jako część 
izolatorów podtrzymujących znajdujących się 
w przedziale kablowym lub zabudowane 
bezpośrednio w przedziale szyn zbiorczych.

Sensory prądowe i napięciowe są bardzo 
dokładne (klasa dokładności 0,5). Pomiar 
do celów rozliczeniowych może jednak wymagać 
wyższych klas dokładności lub montażu 
oddzielnych przekładników prądowych 
i napięciowych. Przekładniki takie można 
opcjonalnie dodać do pól z sensorami. 

Zalety rozdzielnicy cyfrowej:
• Elastyczność inteligentnej sieci 

elektroenergetycznej.
• Ograniczone do minimum koszty w okresie 

eksploatacji.
• Szybka dostawa.
• Elastyczność podczas obsługi rozdzielnicy.
• Niezawodność i bezpieczeństwo.
• Oszczędność miejsca.
• Ekologiczne rozwiązanie.
• Dostosowywanie i zmiany.

Funkcje rozdzielnicy cyfrowej:
• Pokrycie całej oferty produktów w obudowie 

metalowej SN ANSI.
• Dostępność dla instalacji do 27 kV,  

4000 A i 50 kA.
• Sensory prądowe i napięciowe o klasie 

dokładności 0,5.
• Przekaźniki zabezpieczeniowe i sterownicze 

zgodne ze standardem IEC 61850-9-2LE.

—
Rozdzielnica średniego napięcia
Rozdzielnica średniego napięcia 
do cyfrowych stacji

Seria Relion® 615/620

Sensor prądowy

Sensor napięciowy

—
01. Rozdzielnica cyfrowa

—
01
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Sensory prądowe do rozdzielnicy cyfrowej
Przekładniki elektroniczne (sensory) zapewniają 
alternatywny sposób wykonywania pomiarów 
prądu niezbędnych do zabezpieczenia 
i monitorowania systemów 
elektroenergetycznych średniego napięcia. 
Sensory oparte na alternatywnych metodach 
działania zostały wprowadzone, aby zastąpić 
konwencjonalne przekładniki oraz istotnie 
zmniejszyć ich wymiary zewnętrzne, poprawić 
bezpieczeństwo, jak również w większym stopniu 
znormalizować parametry znamionowe 
i poszerzyć zakres działania. Te dobrze znane 
zasady działania mogą być w pełni wykorzystane 
tylko w połączeniu z uniwersalnymi 
przekaźnikami elektronicznymi.

Konstrukcja sensorów prądowych firmy ABB 
nie zawiera rdzenia ferromagnetycznego. Fakt ten 
zapewnia szereg istotnych korzyści dla 
użytkownika. Główną zaletą jest brak wpływu 
nieliniowości czy krzywej histerezy na zachowanie 
się sensorów pomiarowych, co pozwoliło uzyskać 
bardzo dokładną i liniową odpowiedź układu 
w szerokim zakresie dynamicznym 
mierzonych wielkości.

Liniowa i wysoce dokładna charakterystyka 
sensora w pełnym zakresie roboczym pozwala 
spełnić wymagania klasy pomiarowej 
i zabezpieczenia przy użyciu jednego uzwojenia. 
Za pomocą sensorów KECA 80 Cxxx można 
osiągnąć klasę pomiaru 0,5 dla ciągłego pomiaru 
prądu w rozszerzonym zakresie dokładności 
od 5% znamionowego prądu pierwotnego (Ipr) 

nie tylko do 120% Ipr (co jest powszechne 
w konwencjonalnych przekładnikach prądowych), 
ale nawet do znamionowego ciągłego prądu 
cieplnego. Przy dynamicznym pomiarze prądu 
(do zabezpieczeń) sensory ABB KECA 80 Cxxx 
spełniają wymagania klasy zabezpieczenia 5P 
aż do wartości znamionowego krótkotrwałego 
zwarciowego prądu cieplnego Ith. Umożliwia 
to uzyskanie klasy dokładności odpowiadającej 
5P630, co potwierdza liniowość i dokładność 
pomiarów.

Pomiar prądu w sensorach KECA 80 Cxxx opiera 
się na zasadzie działania cewki Rogowskiego. 
Cewka Rogowskiego jest toroidalną, 
bezrdzeniową cewką umieszczaną wokół 
przewodu pierwotnego w taki sam sposób jak 
uzwojenie wtórne w przekładniku prądowym. 
Jednakże sygnał wyjściowy z cewki Rogowskiego 
nie jest sygnałem prądowym, lecz napięciowym.

Cechy i funkcje sensorów prądowych do pól SN:
• Charakterystyka liniowa.
• Brak rdzenia magnetycznego.
• Połączona klasa dokładności 0,5 do celów 

pomiarowych oraz 5P630 do celów 
zabezpieczeń.

• Szeroki zakres dynamiczny do wartości 
odpowiadających znamionowemu 
krótkotrwałemu prądowi cieplnemu.

• Bardzo kompaktowa budowa mechaniczna, 
umożliwiająca lepsze wpasowanie 
w rozdzielnicę SN.

• Bezpieczne wyjścia wtórne.

Prąd wtórny

Prąd pierwotny

0 10 A 100 A 1000 A 10 000 A

Poziom nasycenia

Sensor 
ABB

us

Standardowy przekładnik 
prądowy

is

—
02. Sensory prądowe

—
03. Pomiar prądu 
w sensorach KECA 
80 Cxxx opiera się 
na zasadzie działania 
cewki Rogowskiego

—
02

—
03
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Sensory oparte na alternatywnych metodach 
działania zostały wprowadzone, aby zastąpić 
konwencjonalne przekładniki oraz istotnie 
zmniejszyć ich wymiary zewnętrzne, poprawić 
bezpieczeństwo, jak również w większym stopniu 
znormalizować parametry znamionowe 
i poszerzyć zakres działania. Te dobrze znane 
zasady działania mogą być w pełni wykorzystane 
tylko w połączeniu z uniwersalnymi przekaźnikami 
elektronicznymi.  
 
Konstrukcja sensorów napięciowych firmy ABB 
nie zawiera rdzenia ferromagnetycznego. 
Fakt ten zapewnia szereg istotnych korzyści dla 
użytkownika. Główną zaletą jest brak wpływu 
nieliniowości czy krzywej histerezy na zachowanie 
się sensorów pomiarowych, co pozwoliło uzyskać 
bardzo dokładną i liniową odpowiedź układu 
w szerokim zakresie dynamicznym mierzonych 
wielkości. Liniowa i wysoce dokładna 
charakterystyka sensora w pełnym zakresie 
roboczym pozwala spełnić wymagania klasy 
pomiarowej i zabezpieczenia przy użyciu jednego 
urządzenia. Zakres pomiaru napięcia dla klasy 
dokładności pomiaru 0,5 i klasy dokładności 
zabezpieczenia 3P.

—
Sensory napięciowe do rozdzielnicy cyfrowej

Pomiar napięcia w sensorach KEVA B jest oparty 
na zasadzie działania dzielnika rezystancyjnego. 
Napięcie wyjściowe jest wprost proporcjonalne 
do napięcia wejściowego.

Cechy i funkcje sensorów napięciowych  
do pól SN:
• Kompaktowa budowa mechaniczna, 

umożliwiająca lepsze wpasowanie 
w rozdzielnicę SN.

• Brak ferrorezonansu.
• Bezpieczne wyjścia wtórne.
• Tylko dwa typy, pokrywające zakres 

napięcia do 27 kV.
• Niewymagane bezpieczniki po stronie 

pierwotnej — mniejszy wymagany zakres 
konserwacji.

Przekładniki elektroniczne (sensory) zapewniają alternatywny sposób wykonywania 
pomiarów napięcia niezbędnych do zabezpieczenia i monitorowania systemów 
elektroenergetycznych średniego napięcia. 

—
01. Sensory napięciowe 
do rozdzielnicy cyfrowej

—
01



41

Wystąpieniom zwarć łukowych, które są 
najpoważniejszymi awariami powstającymi 
w rozdzielnicach, towarzyszą najczęściej bardzo 
wysokie obciążenia termiczne i mechaniczne 
w obszarze łuku. Nowy system aktywnej ochrony 
przed zwarciem łukowym oparty jest na wiedzy 
i wieloletnim doświadczeniu firmy ABB 
w projektowaniu próżniowych układów 
gaszeniowych i ograniczników prądu 
zwarciowego IS-limiter. Ta najnowsza technologia 
gaszenia łuku zapewnia obecnie skuteczną 
pomoc w uniknięciu negatywnych skutków 
zwarć łukowych.

Ultraszybki uziemnik typu UFES™ składa się 
z urządzeń zawierających układ elektroniczny 
oraz odpowiednich łączników obwodu 
pierwotnego, które zapewniają 3-fazowe 
uziemienie obwodu po wystąpieniu 
wewnętrznego zwarcia łukowego. Bardzo krótki 
czas łączeniowy łącznika obwodu pierwotnego 
w połączeniu z szybką i niezawodną detekcją 
zwarcia łukowego zapewnia gaszenie łuku prawie 
natychmiast po jego powstaniu (czas gaszenia 
łuku <4 ms od momentu wykrycia).

—
Zabezpieczenie przed zwarciem łukowym

Elementy elektroniczne uziemnika UFES dostępne 
są w dwóch wariantach. W ramach tej oferty 
moduły elektroniczne do wykrywania i wyłączania 
(DTU) typu QRU1 zapewniają kompletne 
i nadające się do rozbudowy rozwiązanie 
wyposażone w wewnętrzną jednostkę 
wykrywania światła i prądu, która może 
zabezpieczać niewielki obszar bez użycia 
dodatkowych urządzeń.

Z drugiej strony elektroniczna jednostka 
wyłączająca (TU) typu QRU100 wykorzystuje 
jedynie zewnętrzne moduły wykrywania 
do monitorowania zabezpieczanego obszaru. 
W tym kontekście urządzenie TU jest idealnie 
kompatybilne z systemem zabezpieczenia 
łukoochronnego ABB typu REA. W tym celu 
zastosowano kompatybilne i odpowiednio 
przetestowane interfejsy.

Cechy i funkcje zabezpieczenia przed 
zwarciami łukowymi:
• Najwyższy możliwy poziom zabezpieczenia 

przed łukiem dla pracowników i sprzętu.
• Bezpieczne dostawy energii elektrycznej.
• Ultraszybki uziemnik typu UFES™.
• Szybkie i niezawodne wykrywanie zwarć.
• Dostępność dwóch wariantów.

Innowacyjne rozwiązanie pozwalające na zgaszenie łuku elektrycznego w mniej 
niż 4 ms — to najwyższy możliwy poziom zabezpieczenia przed łukiem 
dla pracowników i sprzętu. Rozwiązanie to zapewnia również ciągłość zasilania 
oraz redukcję przestojów produkcyjnych.

—
02. Zabezpieczenie 
przed zwarciem 
łukowym

—
02
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—
Seria Relion® 615/620
Zabezpieczeniowe i sterownicze inteligentne 
urządzenia elektroniczne (IED)

Przekaźniki zabezpieczeniowe i sterujące 
to centrum sterowania pola rozdzielnicy. 
W rozdzielnicach UniGear Digital wykorzystuje się 
przekaźniki zabezpieczeniowe i sterujące serii 615 
i 620 z rodziny Relion firmy ABB.

Inteligentne urządzenia elektroniczne z serii 
Relion® 615 do zabezpieczeń i sterowania
Przekaźniki zabezpieczeniowe z serii Relion 615 
można określić jako kompaktowe i uniwersalne 
rozwiązanie do rozdziału energii w instalacjach 
zawodowych i przemysłowych. W serii 615 
dostępne są standardowe konfiguracje, które 
umożliwiają łatwe dostosowanie i konfigurację 
aplikacji. Konfigurację można również 
dostosować do wymagań w konkretnym 
zastosowaniu. Urządzenia z serii 615 mają 
kompaktową konstrukcję i zaawansowane funkcje 
w formie jednego inteligentnego pakietu. Seria 
615 obejmuje trzy specjalne typy produktów 
dostępne dla rozdzielnicy UniGear Digital: 
REF615, REM615 oraz RED615.

REF615 — zabezpieczenie pola zasilającego 
i sterowanie nim
REF615 to przekaźnik do zabezpieczenia pola 
zasilającego. Przeznaczony jest 
do zabezpieczenia, sterowania, pomiaru i kontroli 
w zawodowych oraz przemysłowych systemach 
rozdziału energii, w tym w sieciach 
promieniowych, zamkniętych i kratowych oraz 
w przypadku energetyki rozproszonej.

REM615 — zabezpieczenie silnika i sterowanie nim
REM615 to przekaźnik służący ochronie silnika 
przeznaczony do ochrony, sterowania, pomiaru 
i kontroli silników asynchronicznych w przemyśle 
wytwórczym i procesowym. Przekaźnik REM615 
ma wszystkie funkcje niezbędne do zarządzania 
rozruchem i normalną pracą silnika (w tym 
zabezpieczenia i wyłączanie zwarć w warunkach 
zakłóceń napędu i sieci).

RED615 — zabezpieczenie różnicowe linii 
i sterowanie
RED615 to składający się z dwóch półkompletów 
przekaźnik zabezpieczenia różnicowego. Dzięki 
możliwości ochrony układu linia-transformator 
oraz zabezpieczeniu napięciowemu jest 
on doskonale dopasowany do komunalnych 
i przemysłowych sieci rozdzielczych. Przekaźniki 
RED615 komunikują się między stacjami przez 
łącze światłowodowe lub galwaniczną linię 
pilotową. Ochrona pierścieniowych i kratowych 
sieci rozdzielczych z zasady wymaga rozwiązań 
do zabezpieczenia odcinkowego, które można 
stosować również w sieciach promieniowych 
z rozproszonymi producentami energii. 
W odniesieniu do rozdzielnicy UniGear Digital ten 
przekaźnik zabezpieczeniowy będzie używany 
tylko w bardziej specjalistycznych 
zastosowaniach.

—
01. Seria Relion® 
615/620

—
01
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Przekaźniki zabezpieczeniowe z serii Relion 620 
zwiększają elastyczność w wymagających 
zawodowych i przemysłowych instalacjach 
rozdziału energii. 

Są one dostarczane z przykładowymi 
konfiguracjami, ułatwiającymi dopasowanie 
do konkretnych zastosowań. Urządzenia z tej serii 
mają opcje dostosowania do indywidualnych 
potrzeb, co sprzyja standaryzacji rozwiązań 
w instalacjach. W porównaniu z serią 615 seria 
620 ma szersze możliwości sprzętowe. Seria 620 
obejmuje dwa specjalne typy produktów 

Moduł dodatkowych we/wy RIO600 
zaprojektowano w celu rozszerzenia cyfrowych 
i analogowych wejść/wyjść przekaźników 
zabezpieczających ABB Relion® oraz zapewnienia 
wejść/wyjść dla urządzenia automatyzacji stacji 
COM600 przy użyciu komunikacji IEC 61850.

—
Seria Relion® 620
Zabezpieczeniowe i sterownicze inteligentne 
urządzenia elektroniczne (IED)

—
Moduł dodatkowych we/wy
RIO600

dostępne dla rozdzielnicy UniGear Digital: REF620 
oraz REM620.

REF620 — zabezpieczenie pola zasilającego 
i sterowanie nim
REF620 to wyspecjalizowane urządzenie IED 
do pól zasilających, przeznaczone do 
zabezpieczenia, sterowania, pomiaru i nadzoru 
w zawodowych i przemysłowych systemach 
rozdziału energii, w tym w sieciach 
promieniowych, zamkniętych i kratowych. 

—
02. Seria Relion® 620

—
03. Moduł 
dodatkowych we/wy
RIO600

—
02

—
03
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—
SERWIS AUTOMATYKI SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ABB

W ramach serwisu automatyki sieci 
elektroenergetycznych ABB funkcjonuje ponad 
150 centrów serwisowych w strategicznych 
lokalizacjach na całym świecie. Są to punkty 
kompleksowej obsługi, oferujące pomoc 6000 
specjalistów z bogatym doświadczeniem 
w dziedzinie zastosowań przemysłowych 
i serwisu szerokiej gamy urządzeń oraz 
systemów elektroenergetycznych. Nasz zespół 
specjalistów i analityków zajmujących się 
elektroenergetyką pomaga klientom mierzyć 
się z najtrudniejszymi wyzwaniami 
współczesnego sektora energii elektrycznej 
oraz przygotować się na problemy przyszłości.

45
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Seria zabezpieczeniowych urządzeń IED Relion 670 
obsługuje próbkowanie wartości analogowych 
zgodnie z normą IEC 61850-9-2. Wszystkie urządzenia 
mogą przetwarzać wiele strumieni wartości 
próbkowanych, a jednocześnie pracować w 
mieszanych konfiguracjach opartych na wartościach 
próbkowanych oraz konwencjonalnych stałych 
sygnałach prądowych i (lub) napięciowych. 
Urządzenia z tej serii mogą mieć do 6 portów 
Ethernet, które mogą być używane z szyną procesową 
bądź stacyjną z redundancją lub bez niej.

Linia zabezpieczona jest przez zastosowanie 
urządzenia REL670, zapewniającego zabezpieczenie 
odległościowe, oraz RED670, będącego 
zabezpieczeniem różnicowym. Zabezpieczenie 
różnicowe linii obsługuje wielozakończeniowe linie 
przesyłowe przy użyciu konwencjonalnych i (lub) 
cyfrowych pomiarów prądu w oddalonych stacjach. 
Jeżeli umożliwi to metoda komunikacji 
zabezpieczenia różnicowego linii, może ono działać 
bez zegarów GPS — jak w przypadku 
konwencjonalnych konfiguracji, w których stosuje się 
„tryb echo” RED670. Urządzenia z serii 670 obsługują 
funkcje według normy IEC 61850-9-3. Na przykład 
zabezpieczenie różnicowe transformatorów RET670 
może działać wyłącznie na podstawie sygnału 

cyfrowego prądu, mierzonego przez przekładnik NCIT 
lub konwencjonalne przekładniki prądowe 
(po przekształceniu w postać cyfrową przez 
autonomiczne jednostki przetwarzania danych, 
np. SAM600), albo w mieszanym układzie, w którym 
informacje o prądach uzyskiwane są w części jako 
wartości próbkowane, a w części przez 
konwencjonalne okablowanie z tradycyjnych 
przekładników prądowych.

Urządzenie do pomiaru fazorów RES670 jest w pełni 
zgodne z normą pomiarów synchrofazorów w 
systemach elektroenergetycznych IEEE 1344-1995 
oraz normami IEEE C37.118-2005
(Pomiary i Transmisja danych), IEEE C37.118.1-2011 
i IEEE C37.118.1a-2014 (Pomiary) oraz IEEE C37.118.2-
2011 (Transmisja danych). Dzięki możliwościom 
komunikacji urządzenie RES670 można łatwo 
wbudować w systemy automatyki stacyjnej. Kilka 
funkcji zabezpieczenia i sterowania serii Relion 670 
jest dostępnych w urządzeniach z serii RES670. 
Oprócz urządzenia RES670 funkcja pomiaru fazorów 
jest także wbudowana w urządzenia REC670/
RED670/REG670/REL670/RET670, co umożliwia 
opłacalne i rozproszone monitorowanie fazorów.

—
Seria Relion® 670
Zabezpieczeniowe i sterownicze 
inteligentne urządzenia 
elektroniczne (IED)

Seria Relion® to znormalizowana biblioteka funkcji w 
ramach wspólnej architektury sprzętowej o wysokich 
parametrach eksploatacyjnych, zapewniająca 
elastyczność i możliwości konfiguracji, dzięki 
którym urządzenia z tej serii można dostosować 
do wymagań w każdym zastosowaniu.

Niezawodność potwierdzona w praktyce, wysoka 
dokładność oraz doskonałe parametry działania 
sprawiają, że urządzenia zabezpieczeniowe z serii 
Relion® sprawdzają się w najbardziej wymagających 
zastosowaniach w sieci elektroenergetycznej.

Inteligentne urządzenia elektroniczne do 
zabezpieczania i sterowania serii Relion® 670 i 650 
mają szeroki zakres funkcjonalności oraz cechują się 
maksymalną elastycznością i jakością działania, 
dzięki czemu są w stanie spełnić najwyższe 
wymagania w każdym zastosowaniu w systemach 
zabezpieczeń na etapie wytwarzania energii 
elektrycznej oraz w sieciach przesyłowych 
i dystrybucyjnych. 

—
Relion®
Jedno rozwiązanie do zabezpieczenia i sterowania

Zabezpieczenie krytycznych aplikacji
Redundantna komunikacja o stuprocentowej 
dostępności.

Ochrona inwestycji
Monitoring i zabezpieczenie urządzeń 
pierwotnych w czasie rzeczywistym.

Zabezpieczenie sieci zawodowych
Kompatybilność elektromagnetyczna zgodnie 
z normą IEC 60255 i IEEE/ANSI C37.90.
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Do realizacji zabezpieczenia szyn zbiorczych oraz 
lokalnej rezerwy wyłącznikowej firma ABB dostarcza 
rozproszony system zabezpieczający szyny zbiorcze 
REB500. Urządzenia polowe REB500 pracują na 
podstawie wartości próbkowanych zgodnych z IEC 
61850-9-2. System zabezpieczeń szyny i lokalnej 
rezerwy wyłącznikowej REB500 zaprojektowano 
w celu umożliwienia pracy bez konieczności 

—
Relion® REB500
Rozproszone zabezpieczenie szyn zbiorczych

—
Relion® 650

Inteligentne urządzenia elektroniczne do 
zabezpieczania i sterowania serii Relion 650 
stanowią gotowe do użycia rozwiązania 
skonfigurowane z kompletnymi funkcjami 
zabezpieczeniowymi oraz obsługują próbkowane 
wartości analogowe zgodnie z normą IEC 61850-9-2 
i parametry domyślne, dzięki czemu spełniają 
wymagania dotyczące wielu zastosowań. 
Najważniejsze funkcje:
 
• Kompletne rozwiązania, gotowe do użycia 

w określonych zastosowaniach.
• Maksymalnie cztery porty Ethernet, obsługujące 

protokoły HSR/PRP oraz standard IEC 61850-9-3.
• Interfejs HMI z klawiaturą ekranową, 

konfigurowane przez użytkownika przyciski oraz 
trójkolorowe wskazania LED z programowalnymi 
tekstowymi opisami alarmów LED, ułatwiające 
i przyspieszające obsługę urządzenia IED.

• Ograniczone do minimum ustawianie parametrów 
w oparciu o domyślne wartości i koncepcję 
globalnych wartości podstawowych ABB.  

Jedynie parametry związane z danym 
zastosowaniem, np. dane linii, muszą być 
skonfigurowane.

• Funkcja centralnego zarządzania kontami 
(Centralized Account Management, CAM), służąca 
do wprowadzania użytkowników, praw dostępu 
i certyfikatów w systemie automatyki stacyjnej 
w uporządkowany i znormalizowany sposób.

• Funkcja elastycznego nadawania nazw produktom 
(Flexible Product Naming, FPN), umożliwiająca 
mapowanie standardowych nazw urządzeń 
logicznych, nazw węzłów logicznych i atrybutów 
według modelu IEC 61850 zorientowanego na 
klienta i niezależnego od dostawcy urządzeń IED.

W urządzeniach IED serii 650 większość 
podstawowych parametrów jest skonfigurowana 
przed wysyłką z fabryki. Użytkownik musi tylko 
ustawić parametry wymagane w konkretnym 
zastosowaniu. Dzięki temu można szybko uruchomić 
nowe urządzenia IED. W instrukcji dotyczącej 
zastosowań podane są przykładowe ustawienia, 
pomocne dla specjalistów od zabezpieczeń klienta.

wykonywania synchronizacji analogowych wartości 
próbkowanych na poziomie całej stacji, co zapewnia 
największą dyspozycyjność zabezpieczeń. 
Rozproszony system zabezpieczający szyny zbiorcze 
może działać z szyną procesową, jak i na podstawie 
konwencjonalnych wartości prądu i napięcia. 
Pozwala to np. na płynną rozbudowę istniejących 
instalacji.

Zastosowanie Typ 670 650 REB500

Sterowanie pól REC • •

Zabezpieczenie szyn zbiorczych Rozproszone REB •

Wysoka 
impedancja REB •

Scentralizowane REB •

Lokalna rezerwa wyłącznikowa REQ •

Zabezpieczenie baterii kondensatorów REC •

RET •

Monitorowanie wyłącznika generatorowego GMS •

Zabezpieczenie generatora REG •

Zabezpieczenie linii napowietrznych / kabli RED • • 

REL • •

Przełączanie w odpowiednim punkcie 
przebiegu PWC • • 

Zabezpieczenie dławika REB •

RET

Kolejnictwo RER •

Sterowanie przełącznikiem zaczepów REC •

RET • •

Zabezpieczenie transformatora RET • •

Monitorowanie rozległe RES •
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—
IET600
Zintegrowane narzędzie inżynieryjne do cyfrowej 
stacji elektroenergetycznej ABB

Zintegrowane narzędzie inżynieryjne zgodne 
z normą IEC 61850 do w pełni cyfrowej stacji 
elektroenergetycznej
Zintegrowane narzędzie inżynieryjne IET600 
opracowano w celu konfigurowania systemów 
automatyki w pełni cyfrowych stacji 
elektroenergetycznych w standardzie IEC 61850 oraz 
związanych z nimi aplikacji. IET600 umożliwia 
inżynierom oraz integratorom systemów określać 
i konfigurować cały system automatyki stacji 

elektroenergetycznej zgodnie z normą IEC 61850. 
Narzędzie to wyposażone jest w bardzo wydajne 
interfejsy graficzne do projektowania topologii 
stacji, zarządzania komunikacją między wszystkimi 
urządzeniami IED zgodnymi z normą IEC 61850 oraz 
generowania pełnych opisów stacji w pliku w 
formacie SCD. IET600 to pierwsze na świecie 
narzędzie do projektowania systemu z certyfikatem 
zgodności z Edycją 2 normy IEC 61850.

—
01

—
02

—
03

—
04

—
01. Łatwe określanie 
układu stacji przy użyciu 
edytora schematu 
jednokreskowego 
z paletą wbudowanego 
podstawowego 
wyposażenia
—
02. Uniwersalny edytor 
graficzny do konfiguracji 
fizycznej sieci
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—
PCM600
Uproszczenie zarządzania zabezpieczeniowymi 
i sterowniczymi inteligentnymi urządzeniami elektronicznymi

—
ITT600
Zintegrowane narzędzie do testowania cyfrowej 
stacji elektroenergetycznej ABB

Zintegrowane narzędzie testowe ITT600 SA Explorer 
opracowano w celu zapewnienia łatwej diagnostyki 
i rozwiązywania problemów systemów automatyki 
stacji elektroenergetycznych zgodnych z IEC 61850 
oraz związanych z nimi aplikacji. Narzędzie 
to odznacza się wygodną nawigacją, kompleksową 
prezentacją danych aplikacyjnych oraz obsługą 
jednostek do kontroli spójności systemu zarówno 
w trybie online, jak i offline. Dzięki temu każdy może 
używać tego samego narzędzia w celu analizy 
i usuwania usterek z aplikacji automatyki stacji 
bez względu na poziom wiedzy o komunikacji opartej 
na normie IEC 61850.

Narzędzie ITT600 SA Explorer oferuje rozwiązania do 
badania i analizy konfiguracji komunikacyjnych 
zabezpieczeniowych oraz sterowniczych urządzeń 
IED, jak również komunikacji IEC 61850 w systemach 
automatyki stacji elektroenergetycznej, w tym 
komunikatów GOOSE. Jego wszechstronne funkcje 

Narzędzie PCM600 zapewnia różne funkcje dla 
całego cyklu życia przekaźników zabezpieczających 
i sterujących Relion®. To łatwe w obsłudze narzędzie 
pomaga w zarządzaniu elementami zabezpieczenia 
oaz sterowania od konfiguracji aplikacji 
i konserwacji po konserwację i serwis urządzeń IED. 

Narzędzie PCM600 łączy się z urządzeniami IED przy 
użyciu szybkiego i niezawodnego protokołu TCP/IP 
w korporacyjnej sieci LAN lub WAN albo 
bezpośrednio przez port komunikacyjny z przodu 
urządzenia IED. Może ono odczytywać i zapisywać 
wszystkie dane konfiguracji i nastaw urządzenia IED 
po wydaniu jednego polecenia.

Dzięki wyjątkowej koncepcji graficznej konfiguracji 
aplikacji w narzędziu PCM600 możliwe jest 
konfigurowanie i monitorowanie całej aplikacji 
urządzenia IED od wejścia do wyjścia. 
Monitorowanie w trybie online pozwala na łatwe 
i szybkie testowanie wszystkich funkcji 
zabezpieczeń i sterowania.

Narzędzie PCM600 jest zgodne z normą IEC 61850 
i umożliwia płynną integrację urządzeń IED z serii 
Relion z dowolnym systemem typu IEC 61850. 
Narzędzie PCM600 i seria urządzeń IED Relion 
to doskonałe rozwiązanie w każdym przypadku 
zastosowania funkcji zabezpieczeniowych 
i sterowniczych.

eliminują konieczność stosowania wielu 
narzędzi testowych do różnego przeznaczenia, 
np. przeglądarek MMS, analizatorów 
protokołów i sieci Ethernet.

Niezwykle skuteczne funkcje narzędzia ITT600 SA 
Explorer umożliwiają inżynierom odpowiedzialnym 
za prowadzenie testów i badań dostęp do urządzeń 
IED zgodnych z IEC 61850. Różne funkcje narzędzia 
umożliwiają skuteczne przetestowanie aplikacji IED 
oraz wyeliminowanie przyczyny źródłowej problemów 
komunikacyjnych systemu. Dzięki temu znacznie 
skraca się czas testów i uruchamiania w obrębie całej 
cyfrowej stacji elektroenergetycznej. Narzędzie 
ITT600 SA Explorer jest łatwe w użyciu i nie wymaga 
obsługi przez specjalistę w dziedzinie transmisji 
danych. Dzięki zmianie skomplikowanej terminologii 
protokołów komunikacyjnych na znormalizowany 
język IEC 61850 każdy użytkownik ma dostęp 
do najważniejszych informacji.

—
05. PCM600

—
05

—
03. Narzędzie ITT600 
umożliwia prezentację 
komunikatów GOOSE
—
04. Wizualizacja 
strumienia zgodnie 
z normą IEC 61850 
9-2 LE z wykresami 
fazorów i wartościami 
skutecznymi
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SAM600 CT 
Służy do podłączania konwencjonalnych 
przekładników prądowych do szyny procesowej 
zgodnej z normą IEC 61850-9-2. 

SAM600 VT 
Służy do podłączania konwencjonalnych 
przekładników napięciowych do szyny procesowej 
zgodnej z normą IEC 61850-9-2.

SAM600 TS 
Redundancja komunikacji (IEC 62439-3 HSR/PRP) 
i synchronizacja czasu na podstawie sygnału 1PPS 
lub IEC 61850-9-3.

SAM600-IO

Modułowa konstrukcja SAM600 umożliwia 
bezpieczną, efektywną i stopniową modernizację 
każdej stacji w technologii AIS i GIS. Aby zwiększyć 
do maksimum korzyści płynące z zastosowania 
magistrali procesowej IEC 61850 moduły SAM600 
umieszcza się w skrzynkach zaciskowych w całej 
rozdzielni w pobliżu podstawowej aparatury. 

Moduł SAM600 stanowi pomost między domeną 
cyfrową a analogową i umożliwia modernizację 
istniejących konwencjonalnych stacji w celu 
przekształcenia ich w cyfrowe stacje 
elektroenergetyczne z szyną procesową IEC 61850 
jako element łączący z dowolnymi 
konwencjonalnymi przekładnikami lub 
podstawową aparaturą.

System SAM600 obsługuje różne architektury 
zapewniające redundancję komunikacji zgodnie 
z normą IEC 62439-3 (HSR/PRP).

Sygnały, m.in. prądu i napięcia, oraz sygnały we/wy 
z podstawowej aparatury po przekształceniu 
w postać cyfrową mogą być udostępniane 
wszędzie w stacji, gdzie są niezbędne, a także 
poza nią dla urządzeń zabezpieczających 
i sterujących.

Systemy magistral procesowych mogą być 
poddawane testom fabrycznym od poziomu 
systemu automatyki stacyjnej po urządzenia 
interfejsu procesowego. Zastosowanie 
przetestowanego wstępnie systemu w miejscu 
instalacji skraca do minimum czas montażu, 
położenia okablowania i uruchamiania.

Stały nadzór nad wszystkimi komponentami 
elektronicznymi i cyfrowymi urządzeniami 
komunikacyjnymi w stacji elektroenergetycznej 
minimalizuje konieczność wykonywania 
konserwacji okresowej i przyspiesza działania 
naprawcze w razie awarii.

SAM600 łączy konwencjonalne przekładniki w nowoczesne systemy 
automatyki, zabezpieczeń i sterowania oparte na technologii magistrali 
procesowej zgodnej z normą IEC 61850-9-2. 

—
System we/wy magistrali  
procesowej SAM600
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Modernizacja
Istniejące konwencjonalne stacje elektroenergetyczne 
mogą zostać zmodernizowane i przekształcone w stacje 
cyfrowe dzięki wprowadzeniu połączenia między szyną 
procesową a konwencjonalnymi urządzeniami.

Efektywniejsza realizacja projektów  
i instalacja urządzeń
Ograniczenie ilości kabli obiektowych nie tylko 
zmniejsza zużycie drogiego surowca, jakim jest miedź, 
ale również minimalizuje wysiłek związany 
z projektowaniem, instalacją i prowadzeniem testów w 
obiektach.

Bezkonkurencyjna elastyczność
Produkty z rodziny SAM600 zapewniają komunikację na 
poziomie procesu w standardzie IEC 61850 
z konwencjonalnymi przekładnikami prądowymi 
i napięciowymi (SAM600-CT, SAM600-VT) oraz 
z podstawową aparaturą rozdzielni, z uwzględnieniem 
m.in. wyłączników, odłączników i uziemników 
(SAM600-IO).

Dzięki dużej liczbie portów komunikacyjnych można 
realizować bardzo elastyczne architektury magistrali 
procesowej, w formie bezpośrednich łączy 
komunikacyjnych między punktami, jak i z obsługą 
protokołów redundancji komunikacji, takich jak PRP lub 
HSR. Obsługiwane są różne metody synchronizacji 
czasu, takie jak 1PPS i IEC/IEEE 61850-9-3.

System we/wy magistrali procesowej SAM600 działa z 
sensorami nowej generacji, takimi jak sensor FOCS 
firmy ABB, łącząc pomiary prądu z konwencjonalnymi 
pomiarami napięcia.

Wydajne projektowanie i obsługa
Ścisłe przestrzeganie normy IEC 61850 ma swoje 
odzwierciedlenie w przyszłościowych instalacjach, 
w których wykorzystuje się udoskonalone pakiety 
narzędzi do konfiguracji, projektowania i testowania, 
takie jak oferowane przez firmę ABB narzędzie 
do zarządzania zabezpieczającymi i sterującymi 
urządzeniami IED PCM600, narzędzie do konfiguracji 
systemu IET600 oraz narzędzie ITT600 SA Explorer 
do przeprowadzania prostych, ale skutecznych testów.

System SAM600 uzupełnia ofertę firmy ABB dotyczącą 
magistrali procesowej IEC 61850: przekładników NCIT 
do rozdzielnic AIS i GIS, inteligentnych urządzeń 
elektronicznych do zabezpieczania i sterowania z serii 
Relion® oraz interfejsów szyny procesowej 
do przekładników konwencjonalnych.

Optymalne rozmieszczenie modułów
SAM600 to kompaktowe urządzenie montowane na 
szynie DIN, umożliwiające szybki montaż i wymianę. 
Moduły można instalować w istniejących polach 
zabezpieczeń i sterowania lub w pobliżu podstawowej 
aparatury w skrzynce zaciskowej w rozdzielni. Zależnie 
od liczby podstawowych urządzeń, z którymi ma zostać 
wykonane połączenie, moduł SAM600-IO jest dostępny 
w wymiarach 1/2 19 cali i 1/1 19 cali, dzięki czemu można 
go optymalnie dostosować do liczby podstawowych 
urządzeń, które mają zostać objęte funkcjami 
sterowania i monitorowania.

Bezpieczne i bezproblemowe badania oraz 
konserwacja
Dzięki listwom zaciskowym, które dostosowuje się 
do potrzeb użytkownika, można stosować standardowe 
okablowanie, narzędzia oraz procedury prowadzenia 
prac. W ten sposób skraca się czas potrzebny 
na montaż, testy i konserwację.

Interfejs HMI i brama stacji elektroenergetycznej

Magistrala stacyjna

Magistrala procesowa

Zabezpieczeniowe i sterownicze 
inteligentne urządzenia 
elektroniczne (IED)

SAM600

—
System SAM600 
umożliwia sterowanie 
konwencjonalnym 
przekładnikiem 
prądowym w 
standardzie IEC 61850-
9-2LE z nastawni przez 
zabezpieczeniowe 
i sterownicze 
urządzenie IED.

—
01
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Cyfrowa rozdzielnica w izolacji gazowej ABB zawiera 
wbudowane przekładniki niekonwencjonalne  
(Non-Conventional Instrument Transformer, NCIT), 
wpływające na zwiększenie bezpieczeństwa obsługi, 
uproszczenie projektu rozdzielnicy oraz zmniejszenie 
jej wymiarów. Magistrala procesowa IEC 61850 
zastępuje konwencjonalne miedziane kable między 
lokalną szafką sterowania a szafką zabezpieczeń.

Sygnały pomiarowe generowane są przez dwie 
redundantne cewki Rogowskiego (prąd) i dwa 
redundantne pierścieniowe pojemnościowe sensory 
napięciowe (napięcie). Wysyłane z tych sensorów 
sygnały analogowe małej mocy przekształcane 
są w sygnał cyfrowy w redundantnych modułach 
elektronicznych zamocowanych bezpośrednio 
na sensorze. Sensory są trwale hermetyczne. 
Ich wymiana lub naprawa w trakcie cyklu użytkowania 
urządzeń podstawowych nie jest konieczna. Układy 
elektroniczne montowane do obudowy sensora 
są urządzeniami typu wtykanego i można je z łatwością 
wymieniać. 

Sygnały cyfrowe przekładników NCIT są odbierane 
przez jednostkę przetwarzania danych i przesyłane 
dalej do zabezpieczeniowych urządzeń IED poprzez 
magistralę procesową w standardzie IEC 61850-9-2. 
W przeciwieństwie do konwencjonalnych 
przekładników prądowych zakres dynamiczny 
i dokładność sensorów odpowiada wymaganiom 
w zastosowaniach rozliczeniowych, pomiarowych 
i zabezpieczeniowych, co pozwala na uproszczenie 
procesu projektowania. 

Pole rozdzielnicy GIS z przekładnikiem NCIT (A)

—
Innowacyjna rozdzielnica wysokiego 
napięcia z izolacją gazową
Z połączonymi sensorami prądowymi 
i napięciowymi (seria CP).

Wbudowana lokalna 
szafka sterownicza

Sterownicze urządzenia IED montuje się w szafie 
sterowniczej w polu rozdzielnicy GIS, w miejscu 
podłączenia wszystkich sygnałów binarnych 
przesyłanych do i z przełączników oraz wysyłania 
sygnałów przez szynę procesową. Z kolei 
zabezpieczeniowe urządzenia IED mogą być 
zabudowane także w lokalnej szafie sterowniczej. 
Jednostka przetwarzania danych wyłączników / 
przekładników NCIT w obudowie metalowej ABB była 
pierwszą tego typu jednostką posiadającą certyfikat 
zgodności wydany przez Międzynarodową Grupę 
Użytkowników UCA. 

Dzięki licznym portom Ethernet i złączom 
przekładników NCIT system ten pozwala na dużą 
elastyczność na etapie projektowania systemu lub 
układu rozdzielnicy oraz zapewnia w znacznym stopniu 
bezpieczne sieci komunikacyjne między 
przekładnikami NCIT a sterowniczymi/
zabezpieczeniowymi urządzeniami IED. Taki układ 
eliminuje większość połączeń punkt-punkt przewodów 
sygnalizacyjnych między elementami: szafą pola, 
zabezpieczeniami i poziomem stacji.

Przekładniki NCIT do rozdzielnic w obudowie 
metalowej stosuje się od 1998 r. Od tego czasu 
sprawdziły się jako niezawodne i stabilne nawet w 
najbardziej ekstremalnych warunkach klimatycznych 
(wysokie temperatury, zastosowania zewnętrzne). 
Elektroniczne elementy poddane zostały testom 
MEOST (Multiple Environmental Overstress Test) oraz 
optymalizacji. W rzeczywistości od ponad 10 lat ponad 
300 systemów tego typu jest w ciągłym użytkowaniu.

A

—
01. Rozdzielnica 
wysokiego napięcia 
z izolacją gazową

—
01
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Konwencjonalne przekładniki prądowe i napięciowe 
będą stopniowo wypierane przez elektroniczne 
przekładniki prądowe i napięciowe (ECT/EVT)
Firma ABB oferuje sensor NCIT CP, którego działanie 
opiera się na zasadzie działania cewki Rogowskiego 
oraz użyciu pojemnościowych dzielników napięcia 
— w ten sposób jedno urządzenie realizuje dokładne 
funkcje pomiarowe, zabezpieczeniowe i sterownicze. 
Sensor CP można fizycznie wbudować w rozdzielnicę 
w obudowie metalowej typu GIS, wyłączniki z kadzią 
uziemioną (DTB), rozdzielnicę hybrydową oraz 
moduły wielofunkcyjne (MFM).

Przy dużych prądach konwencjonalne przekładniki 
prądowe ulegają nasyceniu, w związku z czym 
do celów zabezpieczeń, pomiarów i rozliczeń 
konieczne są przekładniki prądowe o różnych 
parametrach. Zakres dynamiczny i dokładność 
przekładników NCIT sprawia, że jeden sensor spełnia 
wymagania w całym zakresie funkcji.

Redundantny zestaw cewek Rogowskiego 
i pojemnościowych sensorów napięciowych 
wbudowany jest w koncentryczny segment 
przewodu rozdzielnicy WN, przy czym redundancję 
sensorów uzyskuje się przez instalację dwóch 
oddzielnych systemów. Sygnały analogowe 
są przekształcane w cyfrowe i przetwarzane 
bezpośrednio przez sensor.

Jednostka przetwarzania danych CP-MU 
do zabezpieczania i sterowania
Jednostka przetwarzania danych CP-MU łączy 
i synchronizuje pomiary prądu oraz napięcia 
z sensorów w poszczególnych fazach w celu 
przesyłania tych informacji przez magistralę 
procesową IEC 61850-9-2.

• Pierwsza na świecie jednostka przetwarzania 
danych z wydanym przez UCA certyfikatem 
zgodności ze standardem IEC 61850-9-2LE.

• Połączenie z sensorami maksymalnie trzech 
punktów pomiarów w trzech fazach.

• Zmniejszenie liczby elementów w układach 
półtorawyłącznikowych i z podwójnym systemem 
szyn zbiorczych.

• Duża elastyczność przy projektowaniu systemu 
dzięki wyposażeniu w wiele portów Ethernet.

• Mniejsza potrzeba użycia przełączników Ethernet 
w obwodach zabezpieczeń.

—
Przekładniki niekonwencjonalne (NCIT) 
Do rozdzielnicy w obudowie metalowej
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—
Innowacyjna rozdzielnica 
hybrydowa wysokiego napięcia
System PASS — „Podłącz i załącz”

Motor Drive™
Motor Drive™ 1.4 to sterowany cyfrowo 
serwomotor do bardzo precyzyjnego napędu 
styków wysokiego napięcia wyłącznika, przy 
czym energia do manewrów jest magazynowana 
w kondensatorach. Układami we/wy 
i blokowaniem modułu PASS zarządzają układy 
elektroniczne, które można łatwo skonfigurować 
na dowolnym etapie projektu. Rozdzielnica jest 
wyposażona w elektroniczną lokalną szafę 
sterowniczą, umożliwiającą obsługę pola 
rozdzielnicy WN w technice cyfrowej przy użyciu 
interfejsu HMI.

—
01. Rozdzielnica PASS.
Z układem Motor 
Drive™ i obsługą 
standardu IEC 61850

—
01

System PASS (Plug And Switch System) do cyfrowych stacji 
elektroenergetycznych to kompaktowa rozdzielnica hybrydowa, całkowicie 
zmontowana i poddana próbom wysokim napięciem w fabryce, do szybkiego 
montażu i włączenia. Rozdzielnica PASS pozwala wykorzystać takie funkcje 
cyfrowej stacji elektroenergetycznej jak Motor Drive™ oraz inteligentna lokalna 
szafa sterownicza z pełną obsługą protokołu komunikacyjnego IEC 61850.
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—
02. Napęd Motor Drive™

—
02

—
Innowacyjna rozdzielnica 
wysokiego napięcia
Napęd Motor Drive™

Inteligentna lokalna szafa sterownicza (I-LCC)
Inteligentna lokalna szafa sterownicza I-LCC 
(Intelligent Local Control Cabinet) zawiera 
wbudowane konfigurowalne układy logiczne, 
potrzebne do zintegrowania typowych 
elementów lokalnej szafy sterowniczej 
(np. blokad) oraz do sterowania urządzeniami 
pomocniczymi. Gwarantuje ona także płynną 
integrację z systemami automatyki stacyjnej 
zgodnie ze standardem IEC 61850, umożliwiając 
ciągłe monitorowanie funkcji rozdzielni oraz 
wykonywanie symulacji w czasie rzeczywistym 
i diagnostyki. Dzięki temu pozwala na aktywne 
zarządzanie cyklem życia aktywów i zdalne 
interwencje serwisowe.

Cechy eksploatacyjne:
• Małe siły przy wykonywaniu operacji.
• Prosty montaż bez regulacji.
• Zaawansowany system monitorowania 

własnego stanu.
• Tylko jedna (1) ruchoma część w napędzie.
• Niski, stabilny pobór mocy.
• Bardzo cicha praca.

Diagnostyka
Układ Motor Drive™ gromadzi i przechowuje 
szereg danych, które można pobrać i analizować. 
Dostępne są zapisane zdarzenia dotyczące pracy 
wyłącznika oraz szczegółowe informacje 
o ostatnich operacjach. Moduł nadzoru 
i diagnostyki układu Motor Drive™ weryfikuje 
poprawność działania systemu przez 
monitorowanie następujących elementów:
• Działanie wszystkich modułów i wewnętrznych 

źródeł zasilania.
• Integralność blokad.
• Działanie łańcucha sterowania silnikiem.
• Funkcja monitorowania własnego stanu oraz 

znaczne zmniejszenie liczby ruchomych części 
zapewniają bezkonkurencyjną niezawodność, 
o czym świadczy zaliczenie próby 30 000 
operacji otwarcia/zamknięcia.
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—
Innowacyjna rozdzielnica wysokiego 
napięcia z izolacją powietrzną (AIS)
Ze światłowodowym sensorem  
prądowym (FOCS)

Rozdzielnica z izolacją powietrzną (AIS) 
do cyfrowych stacji elektroenergetycznych 
z wbudowanym sensorem FOCS jest dostępna 
zarówno do zwykłych instalacji z wyłącznikiem 
z kadzią izolowaną (LTB), jak i instalacji 
z wyłącznikiem izolacyjnym (DCB). Układ DCB 
realizuje funkcje wyłącznika i odłącznika w formie 
jednego urządzenia. Dzięki temu jedno 
urządzenie pełni trzy funkcje: pomiaru, 
przerwania i odłączenia. 

Wbudowanie sensora FOCS w rozwiązania 
z wyłącznikiem z kadzią izolowaną 
ma następujące zalety:
• Krótszy montaż typu „podłącz i włącz”. 
• Jeden sensor FOCS zastępuje wiele rdzeni 

przekładnika prądowego, co upraszcza 
konstrukcję i projektowanie stacji.

• Mniejszy wpływ na środowisko naturalne.
• Bardziej „inteligentne” funkcje zabezpieczenia 

i sterowania dzięki inteligentnemu interfejsowi 
magistrali procesowej.

• Kompaktowa budowa.
Wyłącznik DCB z wbudowanym 

sensorem FOCS 

Sensor

Napęd

Konwencjonalne pole rozdzielnicy  
z izolacją powietrzną

Wyłącznik DCB  
z sensorem FOCS

Światłowodowy sensor prądowy FOCS firmy ABB podłącza się do magistrali 
procesowej IEC 61850-9-2. Dostarcza on dokładnych pomiarów prądu 
do zabezpieczających i sterujących urządzeń IED oraz liczników energii.

—
01. Instalacja 
ze światłowodowym 
sensorem prądowym

—
01
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—
Wolno stojący światłowodowy sensor 
prądowy (FOCS-FS)

Oprócz indukcyjnych przekładników prądowych 
w izolacji olejowej lub gazowej (SF6) już w latach 
90. XX w. firma ABB opracowała światłowodowe 
sensory prądowe. Działają one, opierając się 
na zjawisku Faradaya: do określenia dokładnej 
wartości prądu wytwarzającego pole 
magnetyczne wykorzystuje się światło. W takiej 
konstrukcji nie występuje zjawisko nasycenia 
magnetycznego, dzięki czemu idealnie nadaje się 
ona do pomiaru szybkozmiennych zakłóceń 
przejściowych, prądów zwarciowych oraz prądu 
przemiennego (AC) z przesunięciem 
składowej stałej.

Układ FOCS-FS jest 3-fazowym systemem 
sensorów, złożonym z następujących elementów:
• Trzech izolatorów osłonowych wypełnionych 

azotem pod ciśnieniem otoczenia 
i podpierających głowice sensora.

• Jednego kiosku napowietrznego, 
zamontowanego na stalowej konstrukcji fazy 
środkowej i połączonego światłowodem 
z trzema kolumnami WN oraz z budynkiem 
przekaźników łączem światłowodowym 
Ethernet (protokół IEC 61850-9-2LE).

• Funkcji umieszczonego w kiosku modułu 
optoelektronicznego, polegających na:
 - emitowaniu spolaryzowanego światła 

do cewek sensorowych,
 - odbieraniu odbitego spolaryzowanego 

światła od cewek sensorowych,
 - porównywaniu w układzie pętli zamkniętej 

przesunięcia fazowego światła 
spolaryzowanego względem pola 
magnetycznego prądu pierwotnego,

 - przetwarzaniu wyniku na wyjściowy sygnał 
optyczny Ethernet zgodny z normą IEC 61850.

Poziom redundancji, jaki może być wymagany, 
określany jest na podstawie liczby układów 
optoelektronicznych wbudowanych w system.

Wszystkie rozwiązania mogą być na zamówienie 
wyposażone w jednostki przetwarzania danych, 
których zadaniem jest digitalizacja sygnałów 
analogowych pochodzących od przekładników 
napięciowych, synchronizacja tych sygnałów 
z sygnałem cyfrowym pochodzącym z sensora 
FOCS-FS oraz konsolidacja obu sygnałów 
w cyfrowy strumień wyjściowy zgodny 
z protokołem IEC 61850-9-2 LE.

FOCS-FS to wolno stojąca wersja sensora FOCS firmy ABB.  
Jest to niekonwencjonalny przekładnik umożliwiający tworzenie  
cyfrowych stacji WN i inteligentnych sieci elektroenergetycznych 
z wyjściem optycznym Ethernet w standardzie IEC 61850-9-2LE.

—
02. FOCS-FS

—
02
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Natychmiastowe reagowanie
Kiedy coś nie działa właściwie, wymaga szybkiej 
naprawy! Potrzebne są części zamienne, zastępczy 
sprzęt czy naprawa? Nasze umowy opieki serwisowej 
są dostosowane do potrzeb klientów. Ponadto nasze 
centrum usług zdalnych i działające całą dobę, 
siedem dni w tygodniu telefoniczne centrum obsługi 
klienta zapewnia szybkie rozwiązywanie problemów 
i poszukiwanie ich przyczyn źródłowych, tak aby 
klient mógł podjąć najskuteczniejsze działania 
i w porę zażegnać problem.

Efektywne działania
Konieczna jest modernizacja lub rozwiązanie 
problemu? Nasi konsultanci mogą pomóc w ocenie 
problemu i opracowaniu opłacalnych oraz 
przyszłościowych rozwiązań. Oferujemy także 
szeroką gamę dostępnych na rynku i komercyjnych 
aplikacji dla przedsiębiorstw, służących usprawnieniu 
działalności.

Poprawa parametrów użytkowych
W sytuacji gdy trzeba kontrolować koszty, 
osiągnięcie zakładanych parametrów wydajności 
może być trudne. Nasz zespół może opracować 
rozwiązania, które pomogą spełnić założenia,  
a także dostarczyć oprogramowanie zapewniające 
informacje przydatne do poprawy wyników 
w przyszłości.

Zarządzanie cyklem życia
Serwis sieci elektroenergetycznych pomaga 
klientom dbać o aktywa, świadcząc usługi 
z zakresu montażu i rozruchu, utrzymania ruchu, 
wymiany sprzętu, części zamiennych, materiałów 
eksploatacyjnych i szkoleń. Pomagamy również 
klientom, którym zależy na wydłużeniu czasu 
eksploatacji aktywów poprzez rozbudowę, 
modernizację i doposażanie. Gdy nadchodzi czas 
na wycofanie określonych urządzeń z eksploatacji, 
oferujemy usługi związane z zakończeniem 
eksploatacji sprzętu, dzięki którym działania  
te są realizowane w sposób opłacalny 
i odpowiedzialny.

Obsługujemy klientów na całym świecie
W ramach serwisu sieci elektroenergetycznych 
ABB funkcjonuje ponad 150 centrów obsługi 
klienta w strategicznych lokalizacjach na całym 
świecie. Są to punkty kompleksowej obsługi, 
oferujące pomoc 6000 specjalistów z bogatym 
doświadczeniem w dziedzinie zastosowań 
przemysłowych i serwisu szerokiej gamy urządzeń 
oraz systemów elektroenergetycznych. Nasz 
zespół specjalistów i analityków zajmujących się 
elektroenergetyką pomaga klientom mierzyć się 
z najtrudniejszymi wyzwaniami współczesnego 
sektora energii elektrycznej oraz przygotować się 
na problemy przyszłości.

Świat nie działa dzięki nam, ale Globalny Dział Obsługi Klienta ABB ma w tym 
swój udział. W ramach czterech podstawowych działań zapewniamy ciągłe 
wsparcie techniczne i funkcjonalne, aby umożliwić klientom osiąganie celów.

—
Serwis sieci elektroenergetycznych ABB
Strategiczny partner w zmieniającym się 
świecie
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„Chronimy Państwa 
inwestycje”
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