Telezabezpieczenia w systemie elektroenergetycznym

Urządzenie
Urz dzenie telesterowania RL64D

PRZEZNACZENIE

Urządzenie przeznaczone jest do realizacji cyfrowych kanałów transmisyjnych dla potrzeb
zabezpieczeń i nadzoru obiektów elektroenergetycznych oraz dla telekomunikacji w systemie
elektroenergetycznym. Urządzenie zapewnia kanały do ciągłej transmisji cyfrowych sygnałów
zabezpieczeń linii WN, przesyłania rozkazów dla celów współpracy zabezpieczeń linii WN i
obiektów elektroenergetycznych, transmisji sygnałów stanu obiektu jak również udostępnia kanał
transmisji sygnałów telefonicznych oraz danych cyfrowych.
Urządzenie może pracować przez wydzielony trakt światłowodowy jednomodowy i może mieć
wówczas zasięg do 200 km. Urządzenie może też pracować przez dwukierunkowy cyfrowy kanał
transmisyjny o przepływności 2Mbit/s - interfejs E1 lub przez kanał o przepływności 64÷576 kbit/s
- interfejs X.21. Urządzenie ma zdalny nadzór przez Ethernet.
Urządzenie RL64D jest efektem działań zmierzających do unowocześniania naszych produktów.
Jesteśmy jedynym producentem tego typu urządzeń w Polsce i znaczącym konkurentem dla firm
zagranicznych.
Urządzenie RL64D posiada certyfikat przydatności wyrobu do instalowania w energetyce
polskiej - certyfikat IEn nr. 012/2012
Parametry urządzenia w zakresie EMC zostały potwierdzone badaniami w akredytowanym
Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Politechniki Wrocławskiej,
nr. prot. LKE/018/2012 i LKE/033/2012.
Srebrny medal Polskiej Grupy Energetycznej S.A. przyznany na 21 Międzynarodowych
Targach Bielskich "ENERGETAB 2008"

Konfiguracja urządzeń
Komplet urządzenia stanowią dwa półkomplety:

RL64D/A Master i RL64D/B Slave

Konfiguracja półkompletu urządzenia

R →← rozkaz nadawany / rozkaz odbierany

CHARAKTERYSTYKA

Urządzenie RL64D składa się z części rozkazowej odpowiedzialnej za obsługę sygnałów
dwustanowych, m.in. rozkazów telezabezpieczeń oraz z części transmisyjnej.
Część rozkazową urządzenia można konfigurować do pracy z prędkością 64 kbit/s do 512 kbit/s,
co oznacza, że w strumieniu liniowym o przepływności 2 Mbit/s transmisja ta zajmować może
jedną do ośmiu szczelin 64 kbit/s. W celu zwiększenia odporności urządzenia na zakłócenia, na
wejściu rozkazowym zastosowano filtr czasowy o minimalnym czasie 1ms oraz napięciowy układ
progowy.
Część transmisyjna urządzenia realizuje przesyłanie sygnałów rozkazowych, a przez interfejs
X.21 może zapewnić ciągłą transmisję cyfrowych sygnałów zabezpieczeń, np. dla zabezpieczeń
odcinkowych, a także może udostępnić cyfrowy kanał transmisji o łącznej przepływności 1 Mbit/s.
Transmisja sygnałów oparta jest na ramkowanym sygnale o przepływności 2048 kbit/s.

Wyjście liniowe urządzenia może być wyposażone w interfejs światłowodowy lub w interfejs
elektryczny E1 2 Mbit/s wg G 703.6, kod liniowy HDB3, albo w interfejs o mniejszej przepływności,
np. X.21. Gdy na wyjściu liniowym znajduje się interfejs elektryczny, to urządzenia pracują przez
zewnętrzny cyfrowy kanał transmisyjny zbudowany w oparciu o urządzenia światłowodowe lub
inne urządzenia transmisyjne zapewniające wymaganą przepływność kanału.

Urządzenie może być wyposażone w dwa interfejsy liniowe. Łączny czas diagnozy
i przełączenia na drugi kanał liniowy nie przekracza 5 ms.

Urządzenie posiada system nadzoru i monitoringu wykorzystujący interfejs Ethernet
10/100BaseT. System ten umożliwia konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń, rejestrację
stanu liczników rozkazów oraz zdalny nadzór urządzeń RL64D.
Program zdalnego nadzoru umożliwia monitorowanie do 512 urządzeń oraz posiada kontrolę
i sygnalizację niesprawności łącza telekomunikacyjnego do nadzoru zdalnego.

Urządzenie posiada także system synchronizacji czasu wykorzystujący interfejs Ethernet
10/100 BaseT i protokół SNTP lub GPS i protokół NMEA.
W podstawowej konfiguracji urządzenie umożliwia nadawanie i odbiór 8 rozkazów oraz posiada
system nadzoru i monitoringu. Sygnał liniowy urządzenia zajmuje wówczas pięć szczelin
czasowych 64kbit/s. Część rozkazowa urządzenia zajmuje cztery szczeliny 64 kbit/s. Piąta
szczelina jest wykorzystywana do przesyłania informacji nadzoru i monitoringu urządzeń.
Urządzenie można rozbudować o moduły interfejsów komunikacyjnych do łącznej przepustowości
na wyjściu liniowym 2 Mbit/s.
Urządzenie RL64D umieszczone jest w kasecie o szerokości 19” i wysokości 3U. W wersji
rozszerzonej urządzenie może posiadać pojemność 20 rozkazów/sygnałów.

Jako opcja, urządzenie RL64D może zostać wyposażone w kartę sygnalizacji SC, która umożliwia
wyprowadzenie stykiem przekaźnika indywidualnej sygnalizacji nadania i odbioru 4 rozkazów.
Parametry styków: 6A/250V AC.

Kanały liniowe

Przykładowe rozwiązania konfiguracji kanałów liniowych urządzenia RL-64D

1 kanał liniowy
Kabel OPGW 1 para SM

1 kanał liniowy
kanał E1 2Mbps przez
sieć SDH

1 kanał liniowy
kanał E1 2Mbps
przez urządzenia SDH + PDH
1 kanał liniowy
kanał X.21 nx64 kbps
przez urządzenia PDH

2 kanały liniowe
2 kable OPGW 2 x para SM

2 kanały liniowe
1 kabel OPGW 1 x para SM
+ kanał E1 przez
urządzenia SDH

2 kanały liniowe
przez sieć SDH

2 kanały liniowe
2 x kanały X.21
przez urządzenia SDH + PDH

Kanały liniowe urządzenia
Interfejsy liniowe

światłowodowy:

jednomodowy, złącze LC/PC

elektryczny:

E1, 2Mbit/s, wg G.703.6, wyj./wej. symetryczne 120 Ω
kod liniowy HDB3

X.21 nx64 kbit/s, złącze DB 15

2

Liczba kanałów liniowych

1 lub 2

Czas diagnozy i przełączenia kanałów liniowych

< 5 ms

Transmisja rozkazów
Ilość rozkazów:

Wejście rozkazu:

Wyjście rozkazu:

4, 8, 12, 16 lub 24

w obudowie 19" 3U

zakres napięcia wejściowego:
polaryzacja wejścia:

24V, 60V, 120V lub 250V DC
dowolna

zabezpieczenia wejścia przed zakłóceniami:
próg napięciowy
0,7 Un
filtr czasowy na wejściu: 1÷30ms
przekaźnik kontaktronowy
wyjście standard:
wyjście mocy:

styk czynny, moc 100W, prąd załączany 1A, prąd ciągły 2,5A
styk czynny, moc 50W, prąd załączany 3A, prąd ciągły 5A

Opóźnienie transmisji rozkazów
Wyjście standard:
Wyjście mocy:

2,2/4,2 ms zezwolenie/wyłączenie
4,0/6,0 ms zezwolenie/wyłączenie

Tryb zezwolenie jest zalecany dla rozkazów uwspółbieżnienia oraz sygnalizacji położenia i sygnalizacji stanu
Tryb wyłączenie jest zalecany dla rozkazów bezpośredniego wyłączenia

Synchronizacja czasu w urządzeniu
Synchronizowany jest półkomplet MASTER.
Półkomplet SLAVE otrzymuje znacznik czasu z urządzenia MASTER przez kanał liniowy.
Metody synchronizacji do wyboru:
protokół SNTP, sygnał pobierany z obiektowego serwera czasu poprzez sieć LAN
odbiornik GPS, protokół NMEA

Zasilanie urządzenia
Napięcia zasilania:

do wyboru

220V DC
230V AC
48V DC
dowolne dwa napięcia z podanych powyżej

Urządzenia posiada dwa zasilacze.

Do pracy urządzenia wystarczy jeden zasilacz.

Pobór mocy zasilania

< 35W

Obudowa urządzenia
CI 2

obudowa 19" 3U

dla 4, 8, 12, 16 lub 24 rozkazów
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Wymiary obudowy 3U

483 x 133 x 298 mm

Masa

5,0 kg

Temperatura pracy

0 °C ÷ 45 °C

System nadzoru urządzenia

Nadzór lokalny:

port USB – służy do celów serwisowych, konfiguracji i monitoringu
urządzenia z przenośnego komputera PC

Nadzór zdalny:

port Eth – protokół SNMP
przeglądarka sieciowa lub dedykowany program do
zarządzania sieciami, np. firmy CastleRock Computing
lub
dedykowany program aplikacyjny działający pod Windows XP

Nadzór zdalny umożliwia:

monitorowanie urządzenia,
podgląd konfiguracji urządzenia,
czytanie Dziennika zdarzeń – zapis do pliku
czytanie stanu liczników rozkazów

Nadzór urządzenia

Oprogramowanie

Widok ekranów programu nadzoru urządzenia
Moduł
CPU

Konfiguracja
przekaźników
alarmu

Moduł
rozkazowy
CI

Liczniki rozkazów

Dziennik zdarzeń

Pojemność
dziennika
zdarzeń:
1000 zdarzeń
ze znacznikiem
czasu

Rozdzielczość
rejestracji
czasu: 1 ms

Archiwizacja
dziennika
zdarzeń:
zapis
dziennika
zdarzeń
do pliku

Lokalizacja
pliku:
w komputerze
zewnętrznym

OFERTA
Konfiguracja urządzenia
Kanały liniowe
Ilość kanałów

Ilość
modułów
liniowych

Rozkazy
Oznaczenie

Obudowa

Ilość
rozkazów

Ilość
Oznaczenie
modułów
rozkazowych

1 x FO

1

E1/FO

4

1

R4

19" 3U

2 x FO

2

2x E1/FO

8

2

R8

19" 3U

1 x E1

1

E1-1

12

3

R12

19" 3U

2 x E1

2

2x E1-1

16

4

R16

19" 3U

1 x FO + 1 x E1 2

1xE1/FO + 1xE1-1

20

5

R20

19" 3U

1 x X.21

-

X.21

24

6

R24

19" 3U

2 x X.21

-

2x X.21

19" 3U

Dostawa urządzenia
Dostawa urządzenia RL64D obejmuje:
1 komplet urządzenia RL64D
Uruchomienie urządzenia na obiekcie, w tym konfiguracja urządzenia wg. potrzeb klienta
Próby funkcjonalne układu telezabezpieczeń

Serwis urządzeń
Serwis urządzeń wykonuje Energopomiar-Elektryka Sp. z o.o. w Gliwicach

Gwarancja:
podstawowa
rozszerzona

3 lata
5 lat

od daty odbioru końcowego
od daty odbioru końcowego

Doradztwo, konsultacje techniczne telefon, e-mail

Energopomiar-Elektryka oferuje także
Wykonanie projektu wykonawczego w zakresie instalacji urządzenia RL64D na obiekcie
Inwentaryzację obiektu będącego w eksploatacji w związku z instalacją urządzenia RL64D

