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Przeznaczenie
MUZnet jest uniwersalnym systemem nadzoru typu SCADA do wizualizacji, kontroli, diagnostyki, zdalnego sterowania oraz
parametryzacji stacji, urządzeń i sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia.
MUZnet zapewnia monitoring, sterowania i rejestrację:
●● zdarzeń
●● pomiarów: prądów, napięć, mocy
●● liczników energii
●● stanów wejść i wyjść binarnych
●● alarmów, ostrzeżeń, blokad
Dane odczytywane sa bezpośrednio z zabezpieczeń stacyjnych lub pośrednio poprzez dodatkowe moduły pomiarowe i sterowniki obiektowe. Zebrane informacje są archiwizowane w celu późniejszego wykorzystania do raportów, wykresów i analiz.

Cechy funkcjonalne
●● Współpraca z zabezpieczeniami WN, SN i nn dowolnych producentów o jawnym protokole transmisyjnym.
●● Otwarta struktura systemu oraz modułowa budowa sprzętu pozwala na szybką i łatwą jego rozbudowę o nowe elementy
w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb.
●● Możliwość stosowania dowolnych protokołów komunikacyjnych m.in. DNP 3.0, ModBus, CanBus, IEC 870, TCP/IP.
●● Obsługa dowolnych mediów komunikacyjnych m.in. światłowody, skrętka, łącza radiowe, GSM itp.
●● Komunikacja z innymi systemami SCADA/EMS (nadrzędnymi i podrzędnymi) z wykorzystaniem DDE, OPC, WebService
oraz bezpośrednich protokołów wymiany danych.
●● Zdalny odczyt pomiarów z liczników, urządzeń pomiarowych czy rejestratorów w czasie rzeczywistym.
●● Realizacja automatyki lokalnej i rozproszonej (np. blokady międzypolowe i inne) według potrzeb użytkownika.
●● Graficzna prezentacja danych w formie synoptyk, alarmów, informacji eksploatacyjnych, wykresów, zestawień.
●● Koncentrator stanowi źródło danych dla stanowisk lokalnych, aktualizacje oprogramowania dokonywane są automatycznie.
●● Wielopoziomowa struktura grup alarmowych ułatwia szybkie odnalezienie informacji o zdarzeniach, awariach i alarmach.
●● Sterowanie, konfigurowanie i parametryzacja przyłączonych urządzeń.
●● Rejestracja zdarzeń w czasie - czynności obsługowe, pomiary itp. z możliwością wielostronnej analizy.
●● Zaawansowane narzędzia ochrony danych i wiele poziomów dostępu do systemu.
●● Praca w systemach wielomonitorowych, współpraca z dowolnymi projektorami, ścianami graficznymi.
●● Możliwość tworzenia dyspozytorskich systemów wielostanowiskowych.
●● Synchronizacja czasu w przyłączonych urządzeniach m.in GPS, DCF77.
●● Automatyczne informowanie służb o awarii na pager, telefon komórkowy.
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Stacje operatorskie
Stacje operatorskie (stacje robocze) systemu MUZnet to
komputery klasy PC, panele operatorskie, które mają dostęp
do koncentratora. Podstawowe zadania stacji to:
●● Wizualizacja i sterowanie.
●● Raportowanie wszystkich wielkości m.in. pomiarów,
stanów, zdarzeń, nastaw, parametrów.
Dostęp do tych stacji jest autoryzowany i pozwala operatorowi
na korzystanie z serwera według posiadanych uprawnień.

Moduł wizualizacji
Moduł wizualizacji procesów pozwala obsłudze nadzorować
stację dzięki stanowisku komputerowemu, na którym
przedstawione są: wizualizacja procesów na schematach
obiektów, zdarzenia, alarmy i wartości mierzone.
Moduł zapewnia prezentację pomiarów w formie trendów
bieżących i historycznych, realizację blokad technologicznych,
blokad sterowania, realizację funkcji diagnostycznych oraz
tworzenie raportów.

Wykresy
Wykresy historyczne tworzone są na podstawie zmian
wartości wielkości mierzonych, które zostały zapisane w
bazie danych. Okres ich przechowywania jest konfigurowalny
i może być dowolnie długi. Możliwości okna danych
historycznych pozwalają na zestawianie ze sobą dowolnych
wielkości mierzonych i oglądanie ich zmian w dowolnie
wybranym okresie czasu.

Alarmy i zdarzenia
System MUZnet alarmuje dyspozytora o wszystkich nowych
zdarzeniach. Transmitowane są one z zabezpieczeń i
sterowników polowych lub generowane na podstawie
sygnałów binarnych i informacji o przekroczeniach
parametrów pracy poszczególnych urządzeń. Tworzony jest
dziennik zdarzeń, ktory może być jednocześnie prezentowany
w wielu oknach z rożną treścią i sposobem jej filtracji.

Komunikacja
W zależności od modelu i producenta urządzenia mogą być
podłączane do systemu MUZnet w następujący sposób:
●● Drogą stykową – do systemu nadzoru przesyłane są za
pośrednictwem kart wejść binarnych lub np. sterowników
PLC wyłącznie informacje o sygnałach binarnych.
●● Jednym kanałem komunikacyjnym – dane pomiarowe,
sygnały, zdarzenia, nastawy oraz sterowania przesyłane
są jednym łączem (skrętka, światłowód itp.).
●● Dwoma kanałami komunikacyjnymi – dodatkowy port
inżynierski służy do parametryzacji urządzeń pracujących
w systemie.
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Struktura systemu

System MUZnet jest każdorazowo dostosowywany
do indywidualnych potrzeb klienta.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta i Serwisu.
Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
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Siedziba
JM-TRONIC S.A.
04-691 Warszawa
ul. Wapienna 43/45
biuro@jmtronik.pl
tel. 22 516 66 10
faks 22 516 66 02

Biuro Obsługi
Klienta i Serwisu
04-691 Warszawa
ul. Wapienna 43/45
sprzedaz@jmtronik.pl
serwis@jmtronik.pl
tel. 22 516 66 07

Biuro Handlowe
Centrum
04-691 Warszawa
ul. Wapienna 43/45
centrum@jmtronik.pl
tel. 22 516 66 23

Biuro Handlowe
Południe
40-241 Katowice
ul. Hutnicza 6
poludnie@jmtronik.pl
tel. 22 516 66 92

Biuro Handlowe
Export
04-691 Warszawa
ul. Wapienna 43/45
export@jmtronik.pl
tel. 22 516 66 53

