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Global Low Voltage Network Management

Advanced Feeder Supervision & Automatic Feeder Mapping

Globalne zarządzanie sieciami nN

Zaawansowana kontrola pól odpływowych rozdzielnic
oraz automatyczne mapowanie odbiorców energii

GORLAN TEAM (Pronutec and Merytronic with
the collaboration of Ariadna Grid) has developed
a range of products for the remote monitoring of the
LV network, offering compact and global solutions for
utilities and industrial customers. Turn-key projects
and customized solutions are also provided in order
to supervise remotely the network regardless the
communication system used.
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GORLAN TEAM (Pronutec i Merytronic we współpracy z firmą Ariadna) opracowała szereg produktów służących do zdalnego monitorowania sieci rozdzielczych nN, oferuje kompaktowe
i globalne rozwiązania dla Zakładów Energetycznych i odbiorców
przemysłowych. Realizujemy projekty „pod klucz” i rozwiązania
dostosowane do indywidualnych potrzeb, służące do zdalnego
nadzorowania sieci bez względu na system, który wykorzystywany jest do komunikacji.
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Functions / Funkcje
LV Network Monitoring Online

Monitorowanie sieci rozdzielczej nN online

Our system provides measurment of parameters per feeder
and phase:
• Irms (A)
• Vrms (V)
• PF
• ± P (kW)
• ± Q+ (kVAr)
• ± A+ (kWh)
• ± Ri+ (kVArh)
• ± Rc+ (kVArh)

Nasz system umożliwia pomiar następujących parametrów dla
pola odpływowego rozdzielnicy i poszczególnych faz:
• Irms (A)
• Vrms (V)
• PF
• ± P (kW)
• ± Q+ (kVAr)
• ± A+ (kWh)
• ± Ri+ (kVArh)
• ± Rc+ (kVArh)

Alarms Setup:
• Blown fuse indicator (phase, feeder and substation).
• Overcurrent, over/undervoltage.
• Overloaded feeder.
• Unbalanced loads.
• Current direction.
• Alarm parameters can be customized.

Ustawienia alarmów:
• Informacja o przepalonym bezpieczniku (faza, pole
odpływowe i rozdzielnica – podstacja)
• Alarm nadprądowy oraz pod/nad napięciowy
• Przeciążenie pola odpływowego w rozdzielnicy
• Niesymetryczne obciążenie pola odpływowego
w rozdzielnicy
• Kierunek przepływu energii
• Parametry alarmów mogą być ustawiane

LV Network Analyze & Optimize

Analiza i optymalizacja sieci rozdzielczej nN

• Connectivity: identify each customer´s smart meter with its
substation feeder & phase.
• Simulates LV loads per transformer, feeder and phase.
• Finds critical network spots before incidents occur.
• Identifies which customer to be notified before any
interrupt is made and which customer need to be
compensated due to power supply incidents.
• Updating of the electricity grid (auxiliary supplies, parallel
supply lines, changing energy supplies, etc.).

• Topologia sieci: przypisuje każdemu odbiorcy z licznikiem
„smart” jego źródło zasilania; podstacja, pole odpływowe
rozdzielnicy nN oraz faza.
• Symulacja obciążenia w sieci nN dla danego transformatora,
pola odpływowego rozdzielnicy nN oraz fazy.
• Odnajdywanie krytycznych miejsc w sieci zanim nastąpi
awaria.
• Wskazywanie, których odbiorców należy powiadomić
o planowanym wyłączeniu, oraz którym odbiorcom należy
się ewentualna rekompensata w związku z problemami
w dostawie zasilania.
• Bieżąca aktualizacja informacji na temat sieci rozdzielczej nN
(dodatkowe źródła zasilania, równoległe zasilania odbiorców
z różnych źródeł, zmiana dostawcy energii itp.).

Automatic Power Loss Detection on LV Grids / Automatyczne wykrywanie strat mocy w sieciach nN
•
•
•
•
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Measure total losses per feeder
Detect tampered meters
Detect direct connections
Detect technical losses

• Pomiar całkowitych strat mocy dla każdego pola
odpływowego rozdzielnicy nN
• Wykrywa zmanipulowane liczniki – nieautoryzowana
ingerencja
• Wykrywa bezpośrednie połączenia (zmostkowane liczniki
smart)
• Wykrywa poziom technicznych strat mocy

Features / Właściwości
LV Network Monitoring Online

Monitorowanie sieci rozdzielczej nN online

• Alarms Management to improve costumer service and
quality (blown fuse, overload, etc.).
• Identification of the direction of the current due to
distributed generation.

• Zarządzanie alarmami w celu poprawienia obsługi
odbiorców oraz jakości dostaw (informacja o przepalonych
bezpiecznikach, przeciążeniu, itp.).
• Identyfikacja kierunku przepływu energii konieczna
z powodu rozproszenia miejsc jej generowania (prosumenci).

Measurements / Pomiary

Alarms / Alarmy

LV Network Analyze & Optimize

Analiza i optymalizacja sieci rozdzielczej nN

• Compatible with any communication system used by smart
meters (GPRS, PLC, Radio, etc.).

• Kompatybilność z każdym systemem komunikacji
używanym przez liczniki “smart” (GPRS, PLC, Radio, itd.).

Needs 100% reliable mapping data!
Link Customer- Transformer/phase/feeder

Wymaga w pełni wiarygodnych danych
o topologii sieci nN (mapowanie)!
Przypisanie odbiorcy do danego transformatora/
pola odpływowego w rozdzielnicy nN/fazy

Automatic Power Loss Detection on LV Grids / Automatyczne wykrywanie strat mocy w sieciach nN
Energy Balance
Bilans energii

Needs 100% reliable mapping data!
Link Customer- Transformer/phase/feeder
Wymaga w pełni wiarygodnych danych
o topologii sieci nN (mapowanie)!
Przypisanie odbiorcy do danego transformatora/
pola odpływowego w rozdzielnicy nN/fazy
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Range of products for Advanced Feeder Supervision (AFS)
and Automatic Feeder Mapping
Gama produktów służących do zaawansowanego
nadzoru pola odpływowego rozdzielnicy nN (AFS)
oraz automatycznego mapowania pól odpływowych
w rozdzielnicach nN
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Smart Fuse Switch
(SFS)

Inteligentny rozłącznik
bezpiecznikowy (SFS)

Fuse switch with integrated metering
and electronic for energy monitoring.

Rozłącznik bezpiecznikowy ze zintegrowanymi
urządzeniami pomiarowymi oraz elektroniką
dedykowaną do monitorowania energii.

SMART METERS
LICZNIKI SMART
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LV Remote Terminal
Unit – LV RTU
Data concentrator in charge of
processing the information coming
from the smart fuse switches.

Urządzenie zdalnego
dostępu nN – LV RTU
Koncentrator danych odpowiedzialny
za przetwarzanie danych
pochodzących od inteligentnych
rozłączników bezpiecznikowych.

Grid

3

LV Network Monitoring Online / Monitorowanie sieci rozdzielczej nN online
Measurements / Pomiary

Alarms / Alarmy

Network plan / Plan sieci rozdzielczej nN
Needs 100% reliable mapping data!
Link Customer- Transformer/phase/feeder

Wymaga w pełni wiarygodnych danych
o topologii sieci nN (mapowanie)!
Przypisanie odbiorcy do danego transformatora/
pola odpływowego w rozdzielnicy nN/fazy

Automatic Power Loss Detection on LV Grids
Automatyczne wykrywanie strat mocy w sieciach nN
Energy Balance
Bilans energii

Needs 100% reliable mapping data!
Link Customer- Transformer/phase/feeder
Wymaga w pełni wiarygodnych danych
o topologii sieci nN (mapowanie)!
Przypisanie odbiorcy do danego transformatora/
pola odpływowego w rozdzielnicy nN/fazy
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Smart Fuse Switch (SFS)
Inteligentny rozłącznik
bezpiecznikowy (SFS)

Fuse switch with integrated metering
and electronic for energy monitoring.
Sizes 00/1/2/3.

Rozłącznik bezpiecznikowy ze zintegrowanymi
urządzeniami pomiarowymi oraz elektroniką
dedykowaną do monitorowania energii.
Wielkości NH 00/1/2/3.
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Smart Fuse Switch (SFS)
Intelligenter Sicherungstrennschalter (SFS)
Features / Właściwości

1

2

The Smart Fuse Switch is comprised of the following elements:

Inteligentny rozłącznik bezpiecznikowy składa się z następujących
elementów:

LV Fuse switch

Rozłącznik bezpiecznikowy listwowy

In sizes NH-00 and NH-1/2/3. These fuse switches can incorporate the entire range of Pronutec accessories and terminals.

W wielkościach NH 00 oraz NH 1/2/3. Rozłączniki te mogą być
wyposażone we wszystkie akcesoria i zaciski z oferty Pronutec.
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LV Current Transformers
The unit contains 3 current transformers and a
voltage tap for each phase. Available with different current transformers with different current ratios, based on fuse switches amperage.

Przekładniki prądowe nN
Urządzenie zawiera trzy przekładniki prądowe
i czujniki napięcia w każdej fazie. Dostępne
są różne przekładniki prądowe na różne zakresy prądów, zależnie od wielkości prądowej
rozłącznika.

Feeder supervisor (SBT)
Electronic module mounted on top of the
fuse switch. This electronic module process all the electrical parameters and send
them to the LV Remote unit through RJ45
connector.

Moduł kontroli pola
odpływowego (SBT)
Moduł elektroniki mocowany w górnej
części rozłącznika bezpiecznikowego. Urządzenie to przetwarza wszystkie odbierane
sygnały elektryczne i przesyła je do urządzenia zdalnego dostępu nN – LV RTU za
pośrednictwem złącza RJ45.

1
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Smart Fuse Switch (SFS)
Inteligentny rozłącznik bezpiecznikowy (SFS)
• The cables of the secondary of each CTs are wired, together with
the voltage reference, to a terminal block situated on one side of
the housing. That terminal block receives the electronic card (SBT),
in charge of converting the analogic signal into a digital one.
• The fuse switch contains three current transformers (one per
phase) XXX/1.

• Przewody od uzwojeń wtórnych przekładników prądowych
oraz sygnały napięciowe podłączone są wraz do bloku zacisków
umieszczonego na tylnej ścianie obudowy SBT. Blok zacisków
podłączony jest do karty elektroniki, która konweruje sygnały
analogowe na sygnał cyfrowy.
• Rozłącznik bezpiecznikowy zawiera trzy przekładniki prądowe
(jeden na fazę) XXX/1.

1
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Smart Fuse Switch (SFS)
Inteligentny rozłącznik bezpiecznikowy (SFS)
• SBT (Advanced Feeder Supervisor), is located in the higher
part of the fuse switch. It is an extension of the proper feeder.

• Urządzenie SBT (zaawansowany nadzór pola odpływowego)
mocowane jest w górnej części rozłącznika bezpiecznikowego.
Nadbudowuje rozłącznik.

• The SBT is connected to the CT´s installed in the fuse switch
and to the incoming and outgoing voltages.

• Do urządzenia SBT doprowadzone są przewody od przekładników
prądowych zamontowanych w rozłączniku oraz napięcia od strony
zasilania i odpływu.

SFS NH-00

SFS NH-1/2/3

• Each card of the SBT has two RJ45 connectors that permit the
construction of a communication bus between all the feeders
with only one cable.

• Każde urządzenie STB posiada dwa złącza RJ45, które umożliwiają
budowę magistrali komunikacyjnej łączącej wszystkie pola odpływowe rozdzielnicy za pomocą jednego przewodu.

• Connection between feeders.
The last (or first) feeder is the one that is connected directly to
the LV Remote Unit (via RS-485 using a RJ45 connector).

• Połączenie między polami odpływowymi.
Ostatnie (bądź pierwsze) pole odpływowe jest tym, które połączone
jest bezpośrednio z urządzeniem zdalnego dostępu nN – LV RTU
(poprzez RS-485 używając złącza RJ45).

1
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Smart Fuse Switch (SFS)
Inteligentny rozłącznik bezpiecznikowy (SFS)
Range / Zakres produktów
Fuse-link
Wielkość wkładki

Type
Typ

Current
Przekładnik prądowy

Reference
Nr referencyjny

NH-00

BTVC

160 A

Fuse switch reference type 443+SX
Nr referencyjny rozłącznika typu 443+SX

NH-1

BTVC

250 A

Fuse switch reference type 438+SX
Nr referencyjny rozłącznika typu 443+SX

NH-2

BTVC

400 A

Fuse switch reference type 438+SX
Nr referencyjny rozłącznika typu 443+SX

NH-3

BTVC

630 A

Fuse switch reference type 438+SX
Nr referencyjny rozłącznika typu 443+SX

X= Depending on the Current Transformer / X= zależnie od przekładnika prądowego

SFS NH-1/2/3

1
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SFS NH-00

Smart Fuse Switch (SFS)
Inteligentny rozłącznik bezpiecznikowy (SFS)
Dimension drawings / Rysunki wymiarowe
SFS NH-1/2/3
192
166

724

185

105

60

100

185

SFS NH-00

50

1

185

724

185

105

60

192
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Smart Fuse Switch (SFS)
Inteligentny rozłącznik bezpiecznikowy (SFS)
Technical data / Dane techniczne
Applicable standard
Obowiązująca norma

1
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Name of manufacturer / Nazwa producenta

PRONUTEC

Product designation / Oznaczenie produktu

SFS

Primary rated current / Znamionowy prąd uzwojenia pierwotnego

IEC 60044-1

150 A / 250 A
400 A / 600 A

Secondary rated current / Znamionowy prąd uzwojenia wtórnego

IEC 60044-1

1A

Precision class / Klasa dokładności

IEC 60044-1

1

Insulation voltage / Napięcie izolacji

IEC 60044-1

1000 V

Assigned usage voltage / Dedykowane napięcie pracy

IEC 60947-3

500 AC

Assigned usage current / Dedykowany prąd roboczy

IEC 60947-3

160 A / 250 A
400 A / 630 A

Assigned frequency / Dedykowana częstotliwość

IEC 60947-3

50

Supported industrial frequency voltage
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości przemysłowej

IEC 60947-3

2.5 kV

NOTES / NOTATKI

1
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2

LV RTU – Low Voltage Remote
Terminal Unit
Urządzenie zdalnego dostępu nN
– LV RTU

Data concentrator in charge of processing the
information coming from the smart fuse switches.
Koncentrator danych odpowiedzialny
za przetwarzanie danych pochodzących
od inteligentnych rozłączników bezpiecznikowych.

LV RTU

COMMUNICATIONS
KOMUNIKACJA
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LV RTU – Low Voltage Remote Terminal Unit
Urządzenie zdalnego dostępu nN – LV RTU
Features / Właściwości
The LV RTU concentrates data from the SBT cards. It is the
communication master and its main functions are:
• Real-time communication with the electricity company
(via web-services).
• Sending connectivity data to the electricity company’s
server.
- Generation of XML reports on electrical magnitudes
- Average values for V, I, P, Q
- Maximum values for V, I, P, Q
- Incremental energy values P, Q, S
- Etc.
• Changing alarm threshold settings on SBT cards.
• Remote firmware/software updates for all equipment.
• General configuration (IP address, FTP, alarms…).

Urządzenie LV RTU zbiera dane z kart STB. Jest głównym
urządzeniem komunikacyjnym, a jego najważniejsze funkcje to:
• Komunikacja w czasie rzeczywistym z Zakładem
Energetycznym (za pośrednictwem web-services).
• Przesyłanie danych dotyczących topologii sieci rozdzielczej nN
na serwer Zakładu Energetycznego.
- Generowanie raportów XML informujących o wartościach
parametrów elektrycznych
- Średnie wartości dla V, I, P, Q
- Maksymalne wartości V, I, P, Q
- Inkremantalne wartości energii P, Q, S
- Itd.
• Zmiana ustawienia progów alarmowych na kartach SBT.
• Zdalne aktualizacje oprogramowania sprzętowego/
oprogramowania dla wszystkich urządzeń.
• Ogólna konfiguracja (adres IP, FTP, alarmy…).

2
LV RTU component elements:

Elementy składowe urządzenia LV RTU.

1. RJ-45 serial connector
2. RJ-45 serial connector
3. Single-phase supply connector
4. Status LEDs
5. RJ-45 Ethernet connector
6. RS-232 (Optional)

1. Port szeregowy RJ-45
2. Port szeregowy RJ-45
3. Jednofazowe złącze zasilania
4. Diody stanu pracy urządzenia
5. Złącze ethernetowe RJ-45
6. RS-232 opcjonalnie

1

2

3

Bottom view / Widok od dołu

4

Front view / Widok od frontu

5

6

Top view / Widok od góry
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LV RTU – Low Voltage Remote Terminal Unit
Urządzenie zdalnego dostępu nN – LV RTU
Configuration / Konfiguration
LV RTU can be used to configure/monitor the following aspects:
• LV RTU configuration settings (IP, subnet mask…), as well as
time synchronisation NTP server, FTP server for generating
reports…
• Remote updating LV RTU and card firmware.
• Line status monitoring (via synoptic).
• Real-time monitoring of electrical variables, and associated
alarms and phasor representation.
• Change alarm threshold and time configuration.
• Programming spontaneous events (alarms, for example) and tasks
(generation of reports on average values, maximum values, etc.).

Urządzenie LV RTU może być używane do konfiguracji/monitorowania następujące aspektów:
• Ustawienia konfiguracyjne LV RTU (IP, maska podsieci…),
jak również czas synchronizacji serwera NTP, serwer FTP do
generowania raportów…
• Zdalne uaktualnianie urządzenia RTU LV i firmware karty.
• Monitorowanie stanu linii (podsumowanie stanu).
• Monitorowanie w czasie rzeczywistym zmiennych elektrycznych,
oraz skojarzonych alarmów i wskazów poszczególnych faz.
• Zmiana progów wartości i czasu alarmów.
• Programowanie spontanicznych zdarzeń (na przykład alarmy)
i zadań (generowanie raportów na temat wartości średnich,
maksymalnych itp.).

Some examples of software usage / Kilka przykładów użycia oprogramowania:

LV panel synoptic / Rozdzielnica nN podsumowanie stanu

2
• Line status monitoring (via synoptic) / Monitorowanie stanu linii (podsumowanie stanu)

Alarm configuration / Konfiguracja alarmów

• Programming spontaneous events / Programowanie spontanicznych zdarzeń
18

LV RTU – Low Voltage Remote Terminal Unit
LV RTU – Niederspannungsfernwirkgerät

Electric measurements / Pomiary elektryczne

• Real-time monitoring of electrical variables / Monitorowanie w czasie rzeczywistym zmiennych elektrycznych

2
Phasor representation / Wykres wskazowy
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LV RTU – Low Voltage Remote Terminal Unit
Urządzenie zdalnego dostępu nN – LV RTU
Range / Zakres produktów

Reference
Nr referencyjny

Type
Typ

MRT40202

LV RTU-Low Voltage Remote Terminal Unit
Urządzenie zdalnego dostępu nN – LV RTU

LV RTU

2
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LV RTU – Low Voltage Remote Terminal Unit
LV RTU – Niederspannungsfernwirkgerät
Technical data / Dane techniczne

Nominal values / Wartości nominalne
Power supply / Napięcie zasilania

100 – 227 Vac

Insulation tests (active parts against ETH connector)
Test izolacji (części czynne – próbnik ETH)

Industrial frequency / Dla częstotliwości przemysłowej: 10 kV
Impulse / Impuls prądowy: 20 kV

Temperature / Temperatura

Storage / Przechowywania -40°C +75°C
Operation / Zakres temperatury roboczej -40°C +70°C
Communications / Komunikacja

Ethernet Port / Port Ethernet

Conector 10/100 Base T
Port10/100-Base-T

Network protocols / Protokoły sieciowe

TCP/IP, HTTP, FTP, SCP, NTP, Web
Services, SSH, Telnet

RS-485 serial port / Port szeregowy RS-485

Conector RJ-45 / Port RJ-45

AFS Advanced feeder supervisor
Zawansowany nadzór pola odpływowego rozdzielnicy nN – AFS

Protocol based on IEC 870-5-102
Protokół zgodny z IEC 870-5-102

Advanced low voltage monitoring / Zaawansowane monitorowanie sieci rozdzielczej nN
Max. No. of feeders / Max. liczba pól odpływowych

16

Accuracy / Dokładność

+/- 1.0%

2

Physical characteristics / Chcrakterystyka fizyczna
Dimensions / Wymiary

158 x 89 x 59 mm

Mounting system / System montażowy

Carril DIN / Szyna DIN
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LV RTU – Low Voltage Remote Terminal Unit
Urządzenie zdalnego dostępu nN – LV RTU
Range / Zakres produktów
LV RTU Panel
The LV RTU can be supplied assembled in a panel with all the needed
protections. Ready to be installed beside the low voltage panel of the
transformer station.

Szafka urządzenia LV RTU
Urzadzenie LV RTU może być dostarczone jako zamontowane w obudowie
ze wszystkimi niezbędnymi zabezpieczeniami. Gotowe do zainstalowania
przy rozdzielnicy nN stacji transformatorowej.
Reference
Nr referencyjy

Width / Długość
(mm)

Height / Wysokość
(mm)

Depth / Głębokość
(mm)

444.20 .00.40.00

405

315

202

Canaleta BT

Canaleta MT

Base portafusibles
10x38 1p - fusible 16A

ACOM

ETH

1

AFS - BRIDGE
LVRTU

2

F+N

RJ11

Canaleta BT

NL

1L

2L

3

INDOOR CABINET IP43

GND

PG-21
CC-SCLBT

RJ11

B1 (1VR) Fus.10x38 16A aR
PG-21
AlimentaciØn CBT

B2 (1VN)

1x1.5mm2

Fus.10x38 16A aR

1x1.5mm2

L

Ethernet
(RJ45)

CANALETA
(Ethernet-Ref.MT)

N

CANALETA
(Ref.BT)
ETH1
RJ 45

1
ACOM

NL
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1L

2L

3

GND

PG-21
ACOM

LV RTU – Low Voltage Remote Terminal Unit
LV RTU – Niederspannungsfernwirkgerät
Technical data / Dane techniczne

Components / Komponenty
Voltage input terminals
Zaciski zasilające

2x for phase circuit and neutral from CBT (terminal stop 35/6MM)
2x dla przewodu fazowego i neutralnego z CBT (max. 35/6mm)

Fuse base / Rozłącznik bezpiecznikowy

(2x) – 10x38 VLC. 32A 690V

Fuses / Bezpieczniki

(2x) – cylindrical 16 A class aR 600V
(2x) – cylindryczne, 16 A charakterystyka aR 600V

LV RTU / Urządzenie zdalnego dostępu

(1x) LV RTU with two inputs (single phase power and RJ11)
and an Ethernet output
(1x) Urządzenie zdalnego dostępu z dwoma wejściami
(zasilanie jednofazowe i RJ11) oraz wyjściem Ethernet

Connector / Złączka

(1x) – female shielded Ethernet with connection between
it and the bridge already made inside enclosure.
(1x) – ekranowane gniazdo Ethernet – połączenie
z mostkiem wykonane jest wewnątrz obudowy

Cover / Pokrywa

(3x) Cover PG21 / (3x) Pokrywa PG21

Surround / Obudowa

Double internal insulation / Podwójna izolacja wewnętrzna
315x405x202

Mother board / Płyta główna

made of polyester / Poliestrowa

2

DIN profile to support components
Szyna DIN do montażu komponentów
Conduit / Kanał kablowy

40x20 Zero halogen / Bezhalogenowy

Cable / Przewody

Flexible cable / Przewody giętkie:
• 1x1.5 mm2 Zero halogen blue / Bezhalogenowy niebieski
• 1x1.5 mm2 Zero halogen grey / Bezhalogenowy szary

Protection grade / Stopień ochrony

IP-32D,
Per / zgodnie z IEC. 60529
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3

LV Network Management software
Oprogramowanie do zarządzania
siecią nN

Grid
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Our software provides complete information of your
low voltage network including:

Nasze oprogramowanie zapewnia kompletną informację
na temat Twojej sieci nN w tym:

1. LV Network Monitoring Online
2. LV Network Analyze & Optimize

1. Monitorowanie sieci nN online
2 Analiza i optymalizacja sieci nN

LV Network Management Software
Oprogramowanie do zarządzania siecią nN

1

LV NETWORK MONITORING ONLINE
MONITOROWANIE SIECI NN ONLINE

Grid

1.1 CUSTOMIZE ALARMS PER PANEL / FEEDER

ALARMY DOSTOSOWANE DLA ROZDZIELNICY I POLA ODPŁYWOWEGO

• Blackout / brownout.
• Blown fuse.
• Overcurrent, overvoltage, undervoltage.
• Unbalanced loads.
• Energy flow.
• Earth leakage .
• Utrata / spadek napięcia zasilania.
• Przepalenie bezpieczników.
• Nadprądowy, nad/pod napięciowy.
• Niesymetryczne obciążenie.
• Przepływ energii.
• Prąd upływu.

1.2 MEASUREMENT PER FEEDER

POMIARY DLA POLA ODPŁYWOWEGO ROZDZIELNICY

Measure V, I, P, Q, PF per feeder.
Dla każdego pola odpływowego mierzone są V, I, P, Q, PF.

3

1.3 CENTRALIZED LV RTU ASSET MANAGEMENT

CENTRALNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LV RTU

• Configure / parameterize / Firmware update.
• Mantain / trouble shoot.
• Konfigurowanie, parametryzacja, aktualizacja
oprogramowania.
• Naprawy / rozwiązywanie problemów.
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LV Network Management Software
Oprogramowanie do zarządzania siecią nN

2

LV NETWORK ANALYZE & OPTIMIZE
ANALIZA I OPTYMALIZACJA SIECI NN

2.1 AUTOMATIC POWER LOSS DETECTION ON LV GRIDS

AUTOMATYCZNE WYKRYWANIE STRAT MOCY W SIECI NN

MEASUREMENT / MESSUNG
Measure total losses per feeder.
Mierzy całkowite straty mocy dla każdego pola
odpływowego rozdzielnicy nN.

TYPE / TYP

3

• Detect tampered meters.
• Detect direct connections.
• Detect technical losses.
• Wykrywa zmanipulowane liczniki – nieautoryzowana
ingerencja.
• Wykrywa bezpośrednie połączenia (zmostkowane
liczniki smart).
• Wykrywa poziom technicznych strat mocy.

100% SUCCESS / 100% SKUTECZNOŚĆ
100% success on tampered meter inspection.
100% skuteczność w wykrywaniu zmanipulowanych liczników smart potwierdzona w czasie kontroli.
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Grid

LV Network Management Software
Oprogramowanie do zarządzania siecią nN

2.2 NETWORK PLAN / PLAN SIECI ROZDZIELCZEJ NN

Grid

MAP

MAPA POŁĄCZEŃ

Automatically discover each meter’s transformer, feeder and phase connection.

Automatycznie znajduje dla każdego licznika smart zasilający go
transformator, pole odpływowe rozdzielnicy nN i fazę.

COUPLED FEEDERS

RÓWNOLEGŁE ZASILANIA

Detect coupled feeders.

Wykrywa równoległe zasilania.

AUXILIARY FEEDERS

DODATKOWE ŹRÓDŁA ZASILANIA

Detect unnoticed auxiliary feeders due to maintenance tasks.

Wykrywa niezauważone dodatkowe źródła zasilania
uruchamiane np. na czas napraw.

KEY BENEFITS

GŁÓWNE KORZYŚCI

• Simulate LV loads per transformer, feeder and phase.
• Determine new customer connection points.
• Find critical network spots before incidents occur.
• Determine which customers to be notified before any
interrumpt is made.
• Identify exactly which customers need to be compensated due to power supply incidents.

• Symulacja obciążenia w sieci nN dla danego transformatora,
pola odpływowego rozdzielnicy nN oraz fazy.
• Ustalanie punktów podłączeń do sieci nN dla nowych klientów.
• Odnajdywanie krytycznych miejsc w sieci zanim nastąpi awaria.
• Wskazywanie których odbiorców należy powiadomić
o planowanym wyłączeniu.
• Wskazywanie, którym odbiorcom należy się ewentualna
rekompensata w związku z problemami w dostawie zasilania.

3

(The software can be executed by any web navigator)
(Oprogramowanie można uruchomić z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej)
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