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Pakiet smart grid
Przeznaczenie
Pakiet Smart Grid jest innowacyjnym, nowoczesnym i kompleksowym
rozwiązaniem w dziedzinie inteligentnych sieci energetycznych przeznaczonym dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnych. Dedykowany jest do
pracy w sieciach napowietrznych o napięciach znamionowych do 24 kV
i prądach znamionowych do 630 A. Zapewnia monitorowanie stanu sieci w czasie rzeczywistym, co pozwala na natychmiastowe reagowanie na
zagrożenia i sytuacje awaryjne. Dzięki sprawnej komunikacji i zdalnemu
sterowaniu możliwe jest natychmiastowe wykrycie uszkodzonego fragmentu i wyizolowanie go. Proces ten widoczny jest w systemie sterowania
i nadzoru. Cała infrastruktura umożliwia ograniczenie do minimum liczbę
odbiorców pozbawionych zasilania i pozwala zminimalizować czas naprawy uszkodzonego odcinka.

Pakiet Smart Grid składa się z:
●●
RU-V - rozłącznika próżniowego w obudowie zamkniętej
●●
sensorów prądowych SPx i napięciowych SNx
●●
szafy sterowniczej
●●
sterownika ze wskaźnikiem zwarć, webserwerem i modemem
GPRS/GSM/LTE
ponadto oferta Pakietu Smart Grid zawiera:
●●
doradztwo i usługi projektowe – dopasowanie do wymagań obiektu
i klienta elementów pakietu
●●
montaż i uruchomienie
●●
podłączenie do systemu nadrzędnego OSD
●●
szkolenia
●●
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Wersje Pakietu Smart Grid
Pakiet Smart Grid jest oferowany w pięciu wersjach podstawowych zgodnie z wymaganiami operatorów:
Każda z wersji podstawowych
może być dostosowana do
indywidualnych potrzeb klienta
lub obiektu, np.: w zakresie
liczby i typu sensorów.
yellowPSG – Innogy

bluePSG – Enea

purplePSG - Tauron

greenPSG -Energa

redPSG - PGE

Cechy funkcjonalne
Pakiet Smart Grid to:
●●
nowoczesne rozwiązanie dedykowane do inteligentnych sieci
Smart Grid
●●
sensor napięciowy zintegrowany z kolumną rozłącznika
●●
skuteczna poprawa wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI
●●
dedykowane wersje wykonania zgodne ze standardami technicznymi OSD
●●
dbałość o środowisko - izolacja próżniowa
Głównym elementem Pakietu Smart Grid jest rozłącznik próżniowy
RU-V. Wewnątrz każdego bieguna rozłącznika zainstalowano sensory
napięciowe wykonane zgodnie z normą PN-EN IEC 61869-11:2018-11. RU-V
charakteryzuje bezobsługowym, pewnym działaniem w ekstremalnych

warunkach atmosferycznych. Nie zawiera gazu SF6, co eliminuje konieczność przeprowadzania regularnych przeglądów i gwarantuje wieloletnią
bezobsługową pracę. Konstrukcja rozłącznika umożliwia zamontowanie
go na każdym rodzaju słupa lub innych konstrukcjach wsporczych. Operacje manewrowe mogą być wykonywane ręcznie lub za pomocą napędu
elektrycznego o napięciu zasilania 24 VDC. W szafie sterowniczej wykonanej zgodnie z wymaganiami OSD znajdują się: sterownik, UPS, akumulatory, przełącznik sterowania brak/lokalne/zdalne oraz inna wymagana
aparatura, w tym oświetlenie i miejsce na zainstalowanie modemu TETRA. Sterowanie zdalne wykonywane jest za pośrednictwem cyfrowego
kontrolera. Zastosowanie napędu sprężynowego, pracującego w układzie
migowym, zapewnia poprawne zamknięcie i otwarcie rozłącznika przy
wykorzystaniu napędu ręcznego lub silnikowego.

Linia SN

Rozłącznik próżniowy napowietrzny
Sensory napięciowe w kolumnach rozłącznika
Dodatkowe sensowy napięciowe SNx
Dodatkowe sensory prądowe SPx

Sygnał kontroli rozłącznika
Sygnał stanu rozłącznika
Sygnały pomiarowe
OSD
Scada

Sterownik
GSM, 3G/4G, Ethernet, GPRS, TETRA,
NetMan, Trunking
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Pomiar prądu i napięcia, Wskaźnik
zwarć, Rejestr zakłóceń, Web server,
Kontrola stanu baterii

Parametry techniczne
Parametr

Wartość
DNP3, DNP3/IP, IEC101, IEC103, IEC104, Modbus RTU/TCP, TCP/IP,
UDP, SNMP V2/V3

Protokoły transmisyjne
Dostepne złącza

RS232, RS485, Ethernet, USB

Modemy

GSM/3G/LTE, TETRA, CGU04i, DMR, CDMA2000
Pomiary i rejestracja

Banki nastaw

4

Liczba wejść binarnych

max. 128

Liczba wyjśc binarnych

max. 48
Sensory prądowe, Sensory napięciowe,
Przekładniki napięciowe

Aparatura pomiarowa
Częstotliwość próbkowania

1 kHz

Pomiary wyliczane

U0, I0, cos(ϕ), Y0, P, Q, f

Liczba zapisów

1000

Długość rejestracj zakłóceń

3000 próbek (3 s)

Oddzielne rejestratory dla każdego pola

Tak

Liczba rejestracji zakłóceń w pamięci nieulotnej

50 w postaci plików COMTRADE

Syslog

Zdarzenia systemowe
Montaż i warunki środowiskowe

Stopień ochrony

IP20

Montaż

Szyna DIN, Płyta montażowa

Temperatura pracy

-30°C…+70°C

Zasilanie

DC 24 V
Normy zabezpieczeniowe i cyberbezpieczeństwa

Zgodność z normami

PN-EN 60255-27:2014-06, PN-EN 60255-27:2014-07,
PN-EN 62351-3:2015-06, PN-EN 62351-3:2018-03,
PN-EN 62351-3:2017-12, PN-EN 62351-3:2017-05
Szafa sterownicza

Temperatura pracy
Czas ładowania akumulatorów
Trwałość akumulatorów
Czas pracy na akumulatorze
Ogrzewanie
Maksymalna moc ogrzewacza
Sterowanie ogrzewacza
Zgodność z normami
Miejsce na moduł komunikacji TETRA
Stopnie ochrony
Blokada drzwi

-25°C…+55°C
< 24 h
8 lat
24 h przy min. 10 cyklach łączeniowych
Tak
60 W
higroterma, termostat
PN-EN 62208:2011, PN-EN 61439-1:2011,
PN-EN 61439-2:2011, PN-EN 61439-5:2015
Tak
IP54, IK10
Uchwyt na kłódke, przystosowana do montażu zamka - wkładka
bębenkowa MasterKey, min. trzypunktowe zamknięcie drzwi

Oświetlenie szafki

Tak

Wentyacja

Tak

*możliwa wersja 40W
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Pakiet smart grid
Rozłącznik próżniowy RU-V
●●

RU-V jest elementem Pakietu Smart Grid poprawiającym wartości wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI .

●●

Przeznaczony jest do pracy w sieciach napowietrznych o napięciach znamionowych do 24 kV i prądach znamionowych do 630 A.

●●

Charakteryzuje go bezobsługowość i pewność działania w ekstremalnych warunkach atmosferycznych.

●●

Nie zawiera gazu SF6, co eliminuje konieczność przeprowadzania regularnych przeglądów i gwarantuje wieloletnią bezobsługową pracę.

●●

Konstrukcja umożliwia zamontowanie go na każdym rodzaju słupa lub innych konstrukcjach.

●●

Operacje manewrowe mogą być wykonywane ręcznie lub za pomocą napędu elektrycznego (24 VDC lub
inne na żądanie) ze sterowaniem lokalnym lub całkowicie zdalnie za pośrednictwem cyfrowego sterownika.

●●

Zastosowanie napędu sprężynowego, pracującego w układzie migowym, zapewnia poprawne zamknięcie
i otwarcie rozłącznika przy wykorzystaniu napędu ręcznego i silnikowego.

Parametry techniczne
Parametr

Wartość

Napięcie znamionowe

24 kV

Częstotliwość znamionowa

50 Hz

Napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej:
• Do ziemi i międzyfazowo
• Bezpiecznej przerwy izolacyjnej

50 kV

Napięcie znamionowe udarowe piorunowe wytrzymywane:
• Do ziemi i międzyfazowo
• Bezpiecznej przerwy izolacyjnej

60 kV
125 kV
145 kV

Prąd znamionowy ciągły

630 A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany

20 kA

Znamionowy czas trwania zwarcia

3s

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany

50 kA

Prąd znamionowy załączalny zwarciowy

40 kA

Prąd znamionowy wyłączalny w obwodzie o małej indukcyjności

630 A

Prąd znamionowy wyłączalny w obwodzie sieci pierścieniowej

630 A

Prąd znamionowy wyłączalny ładowania kabli

16 A

Prąd znamionowy wyłączalny ładowania linii napowietrznej

1,5 A

Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia doziemnego

50 A

Prąd znamionowy wyłączalny ładowania linii napowietrznej i kablowej
w warunkach zwarcia doziemnego

28 A

Stopień ochrony

IP64

Klasa wytrzymałości elektrycznej

E3

Klasa łączenia prądów pojemnościowych

C2

Klasa trwałości mechanicznej
Masa
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M2, 5000 C-O
95 kg

Zgodność z normami
PN-EN 62271-103

PN-EN 62271-1

PN-EN 60529

Wysokonapięciowa aparatura
rozdzielcza i sterownicza
Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym
niż 1 kV do 52 kV włącznie

Wysokonapięciowa aparatura
rozdzielcza i sterownicza
Część 1: Postanowienia wspólne
dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej prądu przemiennego

Stopnie ochrony zapewnianej
przez obudowy (Kod IP)

6

3

Konstrukcja
1 Sensor napięciowy
2 Komora próżniowa
3 Izolacja silikonowa
4 Cięgno
5 Przyłącze boczne
6 Przyłącze główne

2

5

4
1

2

3

1

4
5

1 Biegun napowietrzny z komorą próżniową 2 Przyłącze górne
3 Przyłącze boczne 4 Wskaźnik położenia styków 5 Gniazdo połączeniowe skrzynki sterowniczej
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Pakiet smart grid
Sensor napięciowy
wolnostojący SN3
Parametr

Wartość

Najwyższe dopuszczalne napięcie urządzenia Um

17,5 kV / 24 kV

Napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej

38 kV / 50 kV

Napięcie znamionowe udarowe piorunowe wytrzymywane

95 kV / 125 kV

Przekładnia

20000/√3 / 3,25/√3 V/V
1,2 Upr trwale

Współczynnik napięciowy znamionowy

1,9 Upr 8h

Napięcie wtórne znamionowe

3,25/√3 V

Częstotliwość znamionowa

50 Hz
200 kΩ ± 1% / ≤350 pF ± 5%

Obciążenie znamionowe

2 MΩ ± 1% / ≤50 pF ± 5%

Klasa dokładności

0,5 lub 3P

Temperatura pracy

-25°C…+55°C

Temperatura przechowywania

-40°C…+80°C

Strefa zabrudzeniowa

III
< 20 pC dla 1,2 Um/√3

Poziom wyładowań niezupełnych

< 50 pC dla 1,2 Um

Ochrona przeciwprzepięciowa

zapewniona

Zgodność z normą

PN-EN IEC 61869-11:2018-07

Sensor prądowy
napowietrzny SP3
Parametr
Najwyższe dopuszczalne napięcie urządzenia Um

Wartość
17,5 kV / 24 kV

Napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej

38 kV / 50 kV

Napięcie znamionowe udarowe piorunowe wytrzymywane

95 kV / 125 kV

Prąd znamionowy pierwotny
Prąd znamionowy cieplny krótkotrwały

300 A lub 600 A
31,5 kA

Prąd znamionowy dynamiczny

80 kA

Sygnał wyjściowy znamionowy

225 mV przy 300A

Częstotliwość znamionowa
Obciążenie znamionowe
Klasa dokładności
Temperatura pracy

50 Hz
200 kΩ ± 1% / ≤350 pF ± 5%
2 MΩ ± 1% / ≤50 pF ± 5%
0,2 (do 1200 A) lub 5P20;
-25°C…+55°C

Temperatura przechowywania

-40°C…+80°C

Ochrona przeciwprzepięciowa

zapewniona

Zgodność z normą
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PN-EN 61869-10: 2018-07

Sterownik i szafa sterująca
Szafa sterownicza Pakietu Smart Grid jest przeznaczo-

rzeń. Do przesyłania informacji z obiektu jest wykorzy-

na do bezpośredniego montażu na słupie do współ-

stywany moduł GSM, który wysyła dane na dowolny

pracy z rozłącznikami napowietrznymi.

numer telefonu sieci GSM.

Szafa jest wyposażona w: sterownik, akumulatory,

W szafie jest dostępne napięcie zasilania AC 230V z

UPS, przyciski sterujące otwórz/zamknij oraz zmianę

TPW, oraz zasilacz o dwóch napięciach wyjściowych

sterowania lokalnie/zdalnie, wsporniki do montażu an-

DC 12 V i 24 V do zasilania napędu rozłącznika, sterow-

ten radiowych oraz dławnice i otwory dla mocowania

nika oraz modemu komunikacyjnego np terminal ko-

gniazd wielostykowych.

munikacyjny TETRA.

Sterownik realizuje funkcje: sygnalizacji zwarć i dozie-

Szafa sterownicza dostarczana jest razem z dokumen-

mień, pomiar z sensorów prądu i napięcia, obliczane

tacją techniczną, schematami ideowymi i montażo-

pomiary Io, Uo, zabezpieczenia prądowe, napięciowe,

wymi oraz protokołami sprawdzenia.

zerowoprądowe, admitancyjne oraz technologiczne
do dowolnego wykorzystania. Sterownik może obsłu-

Zastosowany sterownik ma budowę modułową i jest

giwać do kilku pól liniowych jednocześnie 3 opomia-

dostosowany do stosowania w rozproszonych obiek-

rowane, i 3 nieopomiarowane. Ponadto sterownik w

tach elektroenergetycznych Smart Grid. Realizuje po-

zależności od ustawionego trybu pracy steruje łącz-

miary z sensorów prądowych i napięciowych, monito-

nikami. Jest wyposażony w rejestrator zakłóceń i zda-

ruje i steruje rozłącznikiem RU-V.

Zastosowanie
●●

wyposażenie niezbędne do optymalizacji pracy sieci SN, redukcji strat i poprawy
wskaźników SAIDI i SAIFI

●●

w systemach odbudowy zasilania - FDIR

●●

skrócenie czasu diagnostyki sieci, przywrócenia zasilania odbiorców

●●

wykrywanie oraz eliminacja zakłóceń

●●

pomiar prądów i napięcia w czasie rzeczywistym z możliwością archiwizacji danych w zabezpieczeniu lub koncentratorze.

Sterownik wymienia dane poprzez łącza Ethernet, USB, RS-485, RS-232 lub wbudowany modem GPRS/UMTS/LTE, jest przystosowany do obsługi zewnętrznego modemu
TETRA. Sterownik wspiera mechanizmy cyberbezpieczeństwa zgodnie z PN-EN 62351
- szyfrowanie danych, uwierzytelnianie certyfikatami, zestawianie tunelu VPN. Sterownik obsługuje protokoły transmisji: Modbus RTU, DNP3, IEC 60870-5-101/103/104.
Cechy funkcjonalne sterownika:
●●

pomiary z sensorów prądowych i napięciowych

●●

do 64 wejść binarnych

●●

do 40 wyjść binarnych

●●

wbudowane LED stanu wejść/wyjść

●●

rejestrator zdarzeń - 1000

●●

rejestrator zakłóceń – 10 s, 1 kHz

●●

lokalne i zdalne sterowanie łącznikami

●●

podglądu i edycji parametrów z wykorzystaniem webserwera
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www.jmtronik.pl

Zainteresowanych Pakietem Smart Grid prosimy o kontakt
z Biurem Obsługi Klienta i Serwisu.

Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
JM–TRONIC S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone 2020 ©

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

