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Vzhledem k narůstajícím změnám v elektrických 
sítích jsou pro provozovatele distribučních sítí 
stále důležitější informace o toku zátěží, zejména 
v kombinaci s údaji o kvalitě sítě. Mnoho 
provozovatelů distribučních sítí má pouze kusé 
informace o situaci na úrovni sítě 7 (nízké 
napětí), nebo nemá informace žádné. Bez 
správného řešení inteligentní sítě, Smart Grid, je 
to jako „létání naslepo“ .

V důsledku toho, že mnozí spotřebitelé energie 
se stávají současně jejími výrobci, tedy jsou 
aktivními spotřebiteli elektrické energie 
(hovoříme o tzv. prosumers), zvyšuje se 
poptávka po nových obchodních a technických 
řešeních. Zde už nestačí samotné inteligentní 
měřicí systémy (Smart-Meter), ať už vzhledem k 
pravidlům pro ochranu dat nebo jejich 
nedostatečnému výkonu při řešení požadavků 
na správu sítě. 

Škálovatelné informace o 
toku zátěží s hodnocením 
kvality napájení
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Výzva
Jednou z hlavních výzev je, že dříve centralizo- 
vaný svět elektrické energie se vyvinul ve vysoce 
dynamický a velmi složitý decentralizovaný 
systém. Nové, a přitom relevantní informace je 
třeba systematicky zpracovávat s ohledem na 
obsažená data.

Definice Smart Grid
Pod pojmem „Smart Grid“, tedy chytrá síť, 
rozumíme elektrický systém využívající měřicí a 
převážně digitální informační a komunikační 
technologie, který umožňuje výměnu elektrické 
energie z různých zdrojů se spotřebiteli s různými 
nároky na spotřebu. 

CO VLASTNĚ ZNAMENÁ SMART GRID

Takový systém by měl zohledňovat potřeby 
všech účastníků trhu i společnosti jako celku. 
Využití a provoz systému tak lze optimalizovat a 
zefektivnit, minimalizovat náklady a dopad na 
životní prostředí a v dostatečné míře zaručit 
kvalitu a bezpečnost dodávek.

Zdroj: Spolkový úřad pro energii BFE

Dopady Smart Grids na měřicí techniku
V zásadě jsou stále potřeba obvyklá měřená data  
jako napětí, proud a frekvence a z nich odvozené 
veličiny. Nicméně, právě zde přichází možná 
výzva pro aplikaci Smart Grid:

Naměřená data se kombinují s novými potřebami 
zákazníků a uvádějí se do vzájemných souvislostí 
(např. škálovatelnost, reálný čas, napojení na 
stávající řídicí systémy, integrace do nových 
platforem, konektivita, výrazná potřeba 
odborného poradenství, kybernetická bezpečnost, 
dodatečné náklady atd.). Tradiční pojetí 
elektrických měřicích zařízení podle IEC se tedy 
pravděpodobně změní a jednotlivé skupiny se 
budou ještě více překrývat.
Kromě toho zůstane zachovaná potřeba 
klasických analogových elektromechanických 
indikátorů z důvodu redundance základních 
funkcí. Ty jsou odolné vůči jakémukoliv 
digitálnímu selhání a/nebo útokům na datovou 
komunikaci, jak je zřejmé z níže uvedené matice.

Terminologie: Analogový indikátor Elektroměr Převodník
Přístroje k měření a 
sledování proudu

Přístroje pro
kvalitu sítě

Zkráceně: AM EM TRD PMD PQI

IEC Standard: IEC60051 IEC62053-2x IEC60688 IEC61557-12 IEC62586-1

Příklad: Certifikováno

Úřední odpočet

Energetický management

Sledování energie 
monitoring sítě, 
systémy a zařízení

Sledování kvality 
sítě

Smart Grid

Klasické rozdělení měřicích přístrojů z hlediska aplikací
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Provozovatelé distribučních soustav se smluvně 
zavázali poskytovat svým zákazníkům energii   
v dohodnutém množství a kvalitě. Aby mohli 
kontrolovat dodržování těchto služeb, je třeba 
zavést „transparentnost v kabelu“.

POTŘEBA TRANSPARENTNOSTI

Tím je podpořeno rovněž téma obecné ochrany 
zdrojů (odpadá např. další potřeba mědi a 
dalších surovin).

Díky informacím o aktuálním zatížení lze toky 
zátěží na úrovni sítě (6) 7 regulovat a umožnit tak 
efektivní využití limitů kvality sítě. Cílem je 
vyhnout se nákladnému rozšiřování sítě a s tím 
spojeným dalším vysokým výdajům.

  Schematické znázornění

1…10 Current Link Modul 
(3P nebo 3PN)

Individuální tok zátěží (škálovatelné)

Elektrický rozvaděč  
v síti nízkého napětí

(úroveň sítě 7)

Cu
rr

en
t L

in
k

Cyber Security

Cyber Security

Analýza systému, např. pro 
PQ nebo Asset-Management

Webové rozhraní  
PQ-EasyReporting

Řídicí systém sítě 
pro operativní řízení

LINAX® PQ5000CL

Power Quality [PQ]

Datový tok
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ZÁKLAD: MĚŘICÍ KOMPAS

Zpracování signálů probíhá v měřicím přístroji 
řady  LINAX® PQ5000CL. Zde se zpracovávají 
příslušné proudové hodnoty přicházející z tzv.  
Current Link modulů. Díky technologii Current 
Link jsou jednotlivé Current Link moduly a jejich 
senzory (Rogowského cívky) škálovatelně 
propojeny pomocí signálového vedení 
realizovaného pomocí koaxiálním kabelem. 
Díky tomu klesají náklady na instalaci na 
absolutní minimum a současně je zaručena 
profesionálně provedená kabeláž. Takový 
měřicí systém k určování kvality napájení a

zátěžových toků je přitom mimořádně 
hospodárný a navíc ještě metrologicky 
certifikovaný. Tento škálovatelný měřicí systém  
tak v sobě kombinuje funkce převodníku podle 
IEC 60688, měření a monitorování výkonu podle 
IEC 61557-12 i přístroje pro měření kvality 
elektřiny podle IEC 62586-1.

Fundamentální měřicí technologie „od spodu 
nahoru“ tvoří základ pro celulární energetické 
systémy a tím i chytré sítě, Smart Grids, což 
umožňuje stabilizaci sítí (např. kvůli chování 
prosumerů, vypínání sítě atd.). Přitom je důležitá 
nejen jejich škálovatelnost, nýbrž také absolutní 
orientace na budoucnost, např. prostřednictvím 
flexibilní konektivity, funkčních úprav atp.
Navrhujeme certifikovaný sběr dat o kvalitě sítě a 
analýzu výkonu a kvality napájení pro až 32 
kanálů v dílčí distribuci. 

LINAX® PQ5000CL

• Metrologicky certifikovaný PQI podle I EC 61000-4-30 Ed. 3 ve třídě A jako základní přístroj
• Škálovatelný systém jak pro oblast certifikované kvality sítě, tak pro řízení zátěže a účinnosti

pro až 10 kanálů (32 vodičů)
• volitelné základní proudové měření (  např. přímo za transformátorem) s vysokou přesností díky senzorice

založené na proudových transformátorech
• 3P nebo 3PN prostřednictvím Current Link modulů na kanál (max. 32 proudů)
• Časově synchronizovaná měřicí kampaň pro více výstupů na rozdíl od tradičního měření pro každý napaječ
• Přímé vytvoření zprávy o shodě a přehledu událostí díky funkcionalitě PQEasy-Reporting prostřednictvím webového prohlížeče

(např. podle EN50160)
• Poruchový záznam napěťových událostí, volitelně s časově synchonizovanými proudy v jednotlivých kanálech (IEC 61000-4-30 Ed. 3)
• Časově synchronizovaný management zátěže pro U/I/P/Q/cosφ
• Měření proudu v každém Current Link kanále až 1’000 A a nadproudu až 20‘000 A
• Měření podle síťového tarifu P & Q (příjem a výdej)
• Nástroj k řízení v chytré síti (např. využití kvality sítě)
• Systemový management prostřednictvím uživatelsky přívětivého nástroje Multi-Device-Tool ke snadnému uvedení do provozu a efektivní

údržbě
• Kontinuální sledování velkých rozvodných zařízení (výstupů) pomocí jediného metrologicky certifikovaného systému
• Malé nároky na prostor nízké náklady na kabeláž díky škálovatelným proudovým senzorům
• Instalace měřicího systému bez nutnosti vypnutí zařízení díky použití neinvazivní měřicí techniky využívajíci Rogowského cívky

(Pozor: dodržovat pravidla ochrany a bezpečnosti při práci)
• Mimořádná robustnost díky osvědčenému koaxiálnímu principu (přednosti viz strana 9)
• Proudové hodnoty časově synchronní s napětím (IEC 61000-4-30)
• Otevřený systém komunikace umožňuje vysokou flexibilitu připojení k paralelním a nadřazeným systémům
• Rychlejší zavádění a realizace s využitím robustní technologie měření

LINAX® PQ5000CL-3 v pouzdře pro polní montáž s připojenými moduly Current Link 3PN
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PQ5000CL - Montáž na lištu PQ5000CL - Polní montáž
Napěťové vstupy 4 4

Proudové vstupy - základní přístroj 4 (volitelně) –
Proudové vstupy modulů Current Link až 32 až 32

Funkční třída podle IEC 61000-4-30 Třída A Třída A
Typ přísroje podle IEC 62586-1 PQI-A FI1 PQI-A FI1

Počet modulů Current Link až 10 až 10

PQ-SLEDOVÁNÍ SHODY
Síťová frekvence

Napěťové / proudové změny
Napěťová / proudová nesametrie

THDS síťových napětí
Harmonické napětí / proud

Flikr Pst / Plty
Napětí přenosu signálu
Interharmonické napětí

PQ-ZÁZNAM UDÁLOSTÍ
Přerušení napětí

Podpětí
Přepětí

 Rychlá změna napětí (RVC)
Homopolární napětí (nesymetrie)

Nadproud
Frekvenční anomálie

Sekvence zvlnění

NEJISTOTA MĚŘENÍ
Napětí ±0,1% ±0,1%

Proud základní přístroj ±0,1% –
Výkon základní přístroj ±0,5% –

Činná energie základní přístroj Třída 0,5S (IEC 62053-22) –
Proud moduly Current Link 3P/3PN ±0,5% ±0,5%
Výkon moduly Current Link 3P/3PN ±2,0% (typicky) ±2,0% (typicky)

Činná energie moduly Current Link 3P/3PN Třída 3 (typicky) Třída 3 (typicky)

KOMUNIKACE
Ethernet: Modbus/TCP, Webserver, NTP (standard) (standard)

IEC 61850 (volitelně) (volitelně)
MQTT (na zvláštní žádost) (volitelně) (volitelně)

Napájecí napětí   100…230V AC 50/60Hz / DC ±15% 100…230V AC 50/60Hz /(interní)
Potřeba napájení 24 VDC pro Current Link –

Spotřeba ≤ 27VA, ≤ 12W ≤ 60VA  

KONSTRUKCE
Barevný displej (volitelně) TFT 3,5” (320x240px) TFT 3,5” (320x240px)

Rozměry 160 x 110 x 70 mm 271 x 170 x 90 mm
Montáž Nosná lišta Montáž na stěnu
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DATOVÁ ANALÝZA KVALITY SÍTĚ

Veškeré údaje o kvalitě elektrické energie zaznamenané zařízením lze vizualizovat 
a vyhodnocovat přímo na webových stránkách poskytovaných zařízením. Není 
potřeba žádný další software.

Události kvality sítě
•  Seznam událostí kvality sítě obsahuje zdroj jejich spuštění, typ události, trvání události

a charakteristické hodnoty události

• Přímé zobrazení podrobností události výběrem položky ze seznamu událostí:
křivky naměřených hodnot RMS1/2 všech napětí a (volitelně) i všech proudů s časovým
zoomem a zobrazením hodnot

• Záznam frekvencí HDO pro ověření signálu HDO a sekvencí pulzů na přijímači

Statistiky kvality sítě
• Přehled shody s volitelnou normou. V závislosti na zvolené normě se bere v úvahu více

nebo méně kritérií.
• Denní průběhy všech zaznamenaných trendových hodnot kvality energie, zobrazení

s/bez limitních hodnot a šířky fluktuačního pásma

• PQ-Easy Report: Vytvoření zprávy o shodě (formát pdf) s nastavitelným rozsahem

Pomocí možností exportu dat a díky standardizovaným formátům, jako je PQDIF, lze 
vyhodnocení dat o kvalitě energie delegovat také na softwarová řešení, jako je 
PQView4, nebo použít volně dostupné prohlížeče, jako je PQDiffractor od Electrotek 
Concepts.

Ovládací sekvence HDO zaznamenaná jako událost

RMS½ záznam události s možností přiblížení (zoom) 

CERTIFIKOVANÉ SLEDOVÁNÍ KVALITY SÍTĚ

• Nezávislá certifikace provedená metrrologickém institutu podle IEC
62586-2 (norma pro zkoušku dodržení IEC 61000-4-30)

• Testováno při 230 V / 50 Hz a120 V / 60 Hz

• Měření flikrů třída F1

• Koncept značení: vícefázový přístup podle IEC 61000-4-30

Přístroje používají měřicí metody pro třídu A podle IEC 61000-4-30 a 
díky tomu mohou sloužit jako zdroj informací pro regulační úřady, pro 
vyjednávání s dodavateli energií nebo pro potřeby interní kontroly 
kvality.

Certifikov
áno

Napěťové události

Statické vyhodnocení

Klasifikace podle
křivky ITIC

Data o kvalitě sítě

• Vystavení zprávy přes webový prohlížeč přístroje

• Formát PDF odolný proti manipulaci

• Volitelná doba trvání zprávy

• Volitelný rozsah zprávy (přehled, statistické
detaily, přehled událostí)

• Přímé vyhodnocení shody norem
EN 50160, IEC 61000-2-2 / 2-4 / 2-12 nebo
podle uživatelských mezních hodnot

• Uživatelské firemní logo ve zprávě
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EXPORT DAT

Automatizovaný

Informace o naměřených hodnotách lze nejen přímo dotazovat, ale také ukládat ve 
formě souborů do zařízení pomocí plánovače exportu dat nebo odesílat na SFTP server. 
Podporované formáty:

• CSV soubory: pro získání průběhů středních hodnot, zátěžových profilů nebo pro
odečty stavů měřičů energie

• PQDIF pro událostmi řízené odesílání / ukládání záznamů událostí v kvalitě sítě, tedy
v napájení elektrickou energií

• PQDIF pro periodické odesílání / ukládaní záznamů všech dat o kvalitě sítě (trendy a
události)

Pro generování datových souborů lze vytvořit úlohy, které se pak spouštějí automaticky a 
jsou propojeny s akcemi, které se ukládají lokálně a/nebo se odešlou na server SFTP. 
Soubory uložené lokálně v zařízení lze přenést do počítače prostřednictvím webové 
stránky poskytované samotným zařízením nebo přes rozhraní REST API.

Zabezpečený protokol SFTP (Secure File Transfer Protocol) umožňuje klíčovaný přenos 
dat. Tento protokol lze použít rovněž k přenosu informací o naměřených hodnotách 
prostřednictvím zabezpečených síťových struktur, například prostřednictvím bran 
inteligentních měřičů (Smart Meter Gateways).

Manuální

Pokud neexistuje síťová struktura, může mít smysl vytvářet soubory ručně 
prostřednictvím webových stránek zařízení a ukládat je do počítače:

• CSV soubory: pro seznamy událostí, průběhy středních hodnot a
záznamí událostí v kvalitě sítě,

• PQDIF soubory obsahující všechna data o kvalitě sítě pro jeden den
nebo jeden týden

Úloha pro denní záznam a odesílání údajů o středních 
hodnotách

Datové formáty

• CSV: hodnoty oddělené čárkami
• PQDIF: Formát výměny dat pro data o kvalitě sítě podle IEEE 1159.3

OBSLUHA

OBSLUHA
Lokální obsluha přímo na přístroji a přístup přes 
inegrovaný webový interface mají identickou strukturu.

• měřená data

• servisní funkce
• nastavení přístroje
jsou intuitivně dostupné prostřednictvím strukturovaného
menu v různých jatykových variantách.
Rozsah zobrazené struktury nabídkového menu se může
lišit pro místní zobrazení a webovou stránku zařízení,
pokud tak určeme prostřednictvím systému řízení
přístupu (RBAC). Lze rovněž vyžadovat, aby se uživatel
pro zobrazení nabídky nejprve přihlásil.
Stavový řádek vpravo nahoře poskytuje informace o 
aktuálních stavech sledování alarmů, o síti, systému 
kontroly přístupu, o datovém úložišti a dále zobrazuje čas 
a datum zařízení.
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UVEDENÍ DO PROVOZU A SERVIS

Přístroj poskytuje řadu nástrojů pro bezpečné a snadné uvedení do provozu a údržbu. . 
Některé jsou uvedeny níže: 

Vektorový diagram / indikátor sledu fází / směr toku proudu
Tato zobrazení umožňují velmi snadnou kontrolu, správného připojení měřicích vstupů. 
Směry otáčení napětí a proudů, které se neshodují, obrácená polarita silových spojů a 
prohozené výkonové nebo napěťové spoje lze rychle detekovat.

Testy komunikace
Umožňuje kontrolu provedených síťových nastavení a rychle odpovídá na otázky:

• Je dosažitelná datová brána?

• Lze URL adresu NTP serveru vyřešit pomocí DNS?

• Je NTP časový server a funguje synchronizace času?

• Funguje ukládání dat na SFTP serveru??

Vektorový diagram ke kontrole připojení

Test komunikace: Kontrola síťové struktury

Koaxiální vedení je dvoupólový kabel se 
soustřednou konstrukcí. Sestává z vnitřního 
vodiče (jádra), který je v konstantní 
vzdálenosti obklopen dutým válcovým vnějším

vodičem. Vnější vodič stíní vnitřní vodič před 
rušivým zářením. Koaxiální vedení jsou vhodná 
pro přenos vysokofrekvenčních 
širokopásmových signálů ve frekvenčním 
rozsahu od několika kHz do několika GHz. 
Díky svým fyzikálním vlastnostem a 
jednoduché povaze jsou koaxiální kabely velmi 
vhodné pro technologii škálovatelného 
proudového propojení Current Link. 
Vysokofrekvenční signály jsou přenášeny čistě 
a efektivně. Kromě toho jsou jak rušení 
přicházející zvenku, tak vycházejí rušení velmi 
dobře odstíněná. Koaxiální technologie pak 
umožňuje realizovat kruhové spoje o maximální 
celkové délce až 20 m jako «Quasi-Bus», což

opět výrazně redukuje náklady na kabeláž.
Takto se přenáší jak pomocná energie pro 
napájení modulů Current Link, tak měřicí 
signály v jednom společném kabelu, což 
eliminuje nepřehlednou nájecí kabeláž 
obsahující mnoho matoucích napájecích 
vedení. Navíc nedochází k dodatečnému 
zatěžování IT infrastruktury, protože pevná 
kabeláž není náchylná na rušení rádiovými 
signály. Rovněž je tak zabráněno útokům 
hackerů na kruhovou sběrnici.

Návod k provozu
Návod k obsluze je uložen jako soubor PDF v zařízení a lze jej kdykoli otevřít         
v prohlížeči nebo stáhnout do počítače. Návod je aktualizován aktualizací firmwaru 
a tak vždy dokumentuje aktuální stav implementovaný v zařízení..

Mazání dat
Záznamy naměřených dat lze selektivně mazat nebo resetovat. Každou z těchto 
operací lze chránit prostřednictvím systému řízení přístupu založeného na rolích 
(RBAC) a při vlastním provedení samotnou operaci spolu s identifikací uživatele 
protokolovat. 

PŘEDNOSTI KOAXIÁLNÍHO KABELU



STRANA 10
MONITORING SILNOPROUDU

POWER QUALITY

JEDEN SYSTÉM POKRÝVÁ VŠE

Tradičně se pro každý systém 3P (L1-L2-L3) nebo 3PN (L1-L2-L3-N) 
instaluje jeden měřicí přístroj pro měření toku zátěží s proudovým 
transformátorem nebo Rogowského cívkou. V případě transparentnosti      
v chytré síti by to v systému s 8 zátěžemi (vývody) znamenalo, že bychom 
museli použito také 8 měřicích zařízení. Problémem je náročnost instalace 
(např. 8 x 4 měřicí vstupy pro napětí a proud, 8 x napájení, 8 x náklady na 
měřící přístroj a příslušenství, 8 x instalace atd.) a také často nedostupný 
prostor pro instalaci.

V neposlední řadě je zatížena také IT infrastruktura, protože buď je třeba 
rozvést kompletní sítě Modbus RS485, nebo se musí spravovat mnoho 
nových IP adres. Nesmíme zapomenout na náročnost individuální 
kybernetické ochrany, konektivity a obecné správy zařízení. Kromě toho je 
třeba zajistit, aby všechna použitá měřicí zařízení měřila synchronně na 
všech kanálech. A pokud chceme kvalitu sítě, např. podle ČSN EN 50160 
a dodatečný monitoring událostí ve vzájemném kontextu, pak náklady a 
úsilí enormně explodují.

Měření "bez mezer" (Zero Blind)

Díky vysoké vzorkovací frekvenci (18 kHz (U) / 54 kHz (I)) nezůstane 
prakticky nic skryté, kompletně zaznamenány jsou i rychlé výkyvy, a to 
„bez mezer“. To je důležité pro realizaci automatizačních úloh (např. 
řízení digitální sítě) s využitím výkonných, ale také reálných dat, nebo pro 
dosažení jedinečné transparentnosti v chytré síti (např. digitální dvojče    
v reálném čase, Realtime Digital Twin). Naměřená data se přenášejí do 
základní jednotky pomocí kruhového sběrnicového systému využívajícího 
koaxiálního kabelového vedení a odtud mohou konsolidovaná naměřená 
data putovat do paralelního nebo nadřazeného systému.

Automatické přepínání rozsahů do 20 000 A 

Každý modul Current-Link (3P nebo 3PN) lze individuálně použít v 
typickém rozsahu jmenovitého proudu podle «technologie Factor20». 
Při této technologii se jmenovité proudy jednotlivých modulů Current 
Link automaticky kategorizují v rozsahu «IN1 (typický/maximální) 
400 A / 1 000 A" a "IN2 (typický/maximální) 8 000 A / 20 000 A". 
To znamená, že každý modul může být provozován nepřetržitě až do 
maximálního proudu 20 000 A. K tomu slouží automatické přepínání 
rozsahů, které je v modulech Current Link integrováno. 
Tato funkcionalita se ideálně hodí pro provoz systému Current-Link     
s velkým počtem nestejně nebo symetricky zatížených jmenovitých 
proudů a různých skutečných zátěží.

Koncept LINAX PQ5000CL integruje vše do jednoho systému. Jedná se 
o škálovatelné měření proudu pomocí modulů Current-Link v kombinaci
s metrologicky certifikovaným monitorováním kvality elektrické energie
třídy A v základním přístroji. Něco jako kompas v měřicí technice.
V tomto inovativním řešení jsou jednotlivé proudové kanály modulů
Current Link časově synchronizovány ve vztahu k napěťovým událostem.
To znamená, že každou napěťovou událost lze zobrazit, posuzovat a
analyzovat spolu s proudovým kanálem. IT infrastruktura je zatížena jen
minimálně, protože funkci koncentrátora zajišťujícího konsolidaci a
komunikaci všech naměřených dat přebírá jeden účastník. A nesmíme
zapomenout ani na unikátní kybernetickou ochranu na úrovni přístroje,
která významně přispívá k celkové kybernetické bezpečnosti v síťovém
provozu.
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PŘÍKLAD: BEZ MĚŘENÍ ZÁKLADNÍHO PROUDU
(primárně pro shodu s ČSN EN 50160)

Varianta 1: V pouzdře pro montáž na stěnu (včetně napájení modulů Current-Link)

Varianta 2: Montáž na lištu (bez napájení modulů Current-Link)

MV

Power Quality

LINAX PQ5000CL

LV

Feeder 2 Feeder 3 Feeder 4 Feeder 5 Feeder 6 Feeder 7 Feeder 8

BA

IT-Connectivity

Principle of the metrological smart grid compass

Feeder 1

Coaxial ring bus

MV

Power Quality

Coaxial ring bus

LINAX PQ5000CL LV

Feeder 2 Feeder 3 Feeder 4 Feeder 5 Feeder 6 Feeder 7 Feeder 8

BA

IT-Connectivity

Principle of the metrological smart grid compass

Feeder 1
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Flexibilní konektivita s nadřazenými nebo paralelními systémy

Konektivita ke stávajícím systémům je vždy velkou výzvou. Na jedné 
straně samotný komunikační protokol, na druhé straně typ dat, tedy jaké 
výsledky měření jsou skutečně relevantní. A v neposlední řadě otázka 
architektury toku dat push-pull. Systém LINAX PQ5000CL nabízí možnost 
připojení přes protokol IEC 61850. Za tímto účelem se do nadřazeného 
systému zasílá cca 32 naměřených dat pro každý modul Current-Link 
prostřednictvím datového push v «top-of-second process», tj. jednou za 
vteřinu (1/s). Tím se šetří požadavky na data a odlehčuje se IT systém. 
Pokud dostačuje četnost dat >1/s, pak to lze v systému LINAX 
PQ5000CL individuálně parametrizovat.

Ne každý řídicí systém však již má protokol IEC 61850. Z tohoto důvodu 
LINAX PQ5000CL podporuje osvědčené protokoly jako Modbus RTU a 
Modbus TCP/IP. A protože implementace chytré sítě obvykle probíhá ve 
specifickém systému pro management sítě (např. Venios Energy Solution, 
Fichtner Digital Grid atd.), jsou více relevantní protokoly jako MQTT, neboť 
umožňují přímou komunikaci mimo gateway a v reálném čase. 
Systém LINAX PQ5000CL poskytuje naměřená data rovněž 
prostřednictvím  REST-API.

Koplexní kybernetická ochrana na polní úrovni

Kybernetická bezpečnost je základní předpoklad, zejména v kritické 
infrastruktuře. V současnosti se uvádí, že útoky přibývají všude, nejen     
v této konkrétní oblasti, a svou destruktivní práci vykonávají rychleji (např. 
ransomware Lockbit 3.0 atd.). A proto také jakýkoli nechráněný přístup 
(např. porty LAN, USB porty, SD porty atd.) představuje potenciální riziko. 
To platí i pro jednotlivé varianty konektivity u měřicího přístroje, ať už přes 
IT nebo přes HMI. Představte si, že se manipuluje s velkým množstvím 
naměřených dat na úrovni nízkého napětí. Úmyslně nebo neúmyslně, 
nastane úplný chaos.

Abychom tomu zabránili, implementovali jsme specifické ochranné 
mechanismy přímo v měřicích přístrojích. Ochranné mechanismy jsou     
v současné době mapovány prostřednictvím zabezpečeného protokolu 
podle IEC 61850, HTTPS, audit logu (protokol všech manipulací), 
dataloggeru, přístupových oprávnění (RBAC) na různých úrovních, 
whitelistu klientů a datových přenosů na syslog server. Dále lze uvažovat 
o možnosti bezdrátové komunikace přes VPN bránu (pozor: objem dat/
časová jednotka).

MV

Power Quality

LINAX PQ5000CL

LV

Feeder 1 Feeder 2 Feeder 3 Feeder 4 Feeder 5 Feeder 6 Feeder 7

BA

IT-Connectivity

Principle of the metrological smart grid compass

Coaxial ring bus

PŘÍKLAD: MĚŘENÍ ZÁKLADNÍHO PROUDU MODULEM CURRENT-LINK
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Systém Current-Link System zohledňuje nejen extrémně vysoký výkon 
při měření a zpracování dat, ale bere v úvahu také maximálně 
nekomplikovanou instalaci hardwaru a integraci softwaru. Kompletní 
technologii měření proudu lze instalovat za provozu systému. 
Neinvazivní moduly Current-Link s technologií Rogowského cívek na 
měřicích smyčkách zajišťují hladkou, ale bezpečnou instalaci. Díky 
kruhovému sběrnicovému systému s koaxiálním kabelem nejsou 
zapotřebí žádné dodatečné a časově náročné instalační práce.

JEDNODUŠE PŘIŠROUBOVAT NA ZEĎ

Systém LINAX PQ5000CL lze namontovat tradičním způsobem na DIN 
lištu v rozvaděči. Často však ve stávajících systémech není dost místa a 
náklady na zřízení nového rozvaděče jsou neúměrné. Tak proč prostě 
nepřišroubovat základní jednotku na zeď? Přesně pro tento případ se 
základní jednotka dodává v prachotěsném pouzdře IP23, plně zapojená, 
včetně potřebného napájení pro moduly Current-Link. Naistalovat, 
připojit, hotovo.

NEJRYCHLEJŠÍ INSTALACE

Čelní pohled na instalaci v rozvaděči Umístění modulů Current-Link pro měření na 
jednotlivých vývodech / kanálech

Rozvaděč a decentrálně umístěná základní jednotka 
LINAX® PQ5000CL

Detailní pohled na decentrálně instalovanou 
základní jednotku LINAX® PQ5000CL

V neposlední řadě proto, že koaxiální kruhová sběrnice zajišťuje také 
napájení samotných modulů Current-Link potřebným provozním napětím. 
Pokud se navíc rozhodnete pro integrovanou variantu v pouzdře IP23, 
odpadá další kabeláž v rozvaděči. A protože již základní zařízení funguje 
jako koncentrátor dat, mnohonásobně se snižuje časově náročná 
integrace naměřených hodnot v IT prostředí.
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TECHNICKÉ ÚDAJE PQ5000CL

MĚŘICÍ VSTUPY
NAPĚTÍ ZÁKLADNÍ PŘÍSTROJ PQ5000CL-0/-1
Jmenovité napětí: 

Rozsah měření max.: 
Kategorie měření:  
Nejistota měření: 
Vlastní spotřeba:  
Impedance:  
Přetížitelnost:  

57,7…400 VLN (UL: 347 VLN), 100…693 VLL  
(UL: 600 VLL); 
520 VLN, 900 VLL (sinus)
600V CAT III
± 0,1%
≤ U2 / 1,54 MΩ na fázi
1,54 MΩ na fázi
trvale: 520 VLN, 900 VLL 
10 x 1 s, interval 10s: 800 VLN, 1386 VLL

NAPĚTÍ ZÁKLADNÍ PŘÍSTROJ PQ5000CL-2/-3
Jmenovité napětí:  
Rozsah měření max.: 
Kategorie měření:  
Nejistota měření: 
Vlastní spotřeba:  
Impedance:  
Přetížitelnost:  

100…230 VLN , 173...400 VLL  
265 VLN, 460 VLL (sinus) 300V 
CAT III
± 0,1%
≤ U2 / 1,54 MΩ na fázi      
1,54 MΩ na fázi            
trvale: 265 VLN, 460 VLL 

PROUD ZÁKLADNÍ PŘÍSTROJ PQ5000CL-0/-1 (VOLITELNĚ)
Jmenovitý proud:  
Kategorie měření:  
Nejistota měření: 
Vlastní spotřeba:  
Přetížitelnost:  

1…5 A; max. 7,5 A (sinus. průběh) 
300V CAT III 
± 0,1%
≤ I2 x 0,01 Ω na fázi
10 A trvale
100 A, 5 x 1 s, interval 300 s

CURRENT LINK MODUL 3P / 3PN
Měřicí rozsah 1:
Měřicí rozsah 2:

: 

Kategorie měření:  
Nejistota měření: 

Chyba úhlu: 
Design: 
Pouzdro: 

Průměr: 
Průměr smyčky: 
Připojení:  
Komunikace  

400 A (typ.), 1 000 A (max.)
8 kA (typ.), 20 kA (max.)
600V CAT IV 
± 0,5% (při středním vodiči a bez cizího 
pole)
± 1,0°
3 nebo 4 Rogowského cívky
polykarbonát (makrolon) s rázovou zkouškou 
podle IEC61010-1, kapitola 8
cca. 8mm (Rogowskiého cívka)
cca. 100mm (Rogowského cívka)
SMA spojovací vodiče
koaxiální kruhová sběrnice délky max. 20m

NEJISTOTA MĚŘENÍ
Referenční podmínky: podle IEC/EN 60688, okolní teplota 23°C±1K, sinusový 
průběh na vstupu, Rogowského měření proudu se středním vodičem a bez 
cizího pole

Veličina Měření prouda na…

Základní přístroj (volitelně) Current Link Modul 3P / 3PN

Napětí ± 0,1 % ± 0,1 %

Proud ± 0,1 % ± 0,5 %

Výkon ± 0,5 % ± 2,0 % (typicky

Účinník ± 0,2° ± 1,0°

Frekvence ± 0,01 Hz ± 0,01 Hz

Činná energie Třída 0,2S, EN 62053-22 Třída 3 (typicky

Jalová energie Třída 0,5S, EN 62053-24 Třída 3 (typicky)

DRUH PŘIPOJENÍ: 4-vodičové, nerovnoměrné zatížení

JMENOVITÁ FREKVENCE: 

VZORKOVÁNÍ:  

PAMĚŤ DAT INTERNÍ: 

NAPÁJENÍ:

Jmenovité napětí: 

Kategorie přepětí: 

Příkon: 

I/O-INTERFACE
BINÁRNÍ VSTUPY 

42…50…58Hz 

18 kHz (U), 54 kHz (I)

        16 GB

přes svorky 13–14 (PQ5000CL-0/-1), 
interně (PQ5000CL-2/-3)
100…230V AC 50/60Hz / DC ±15% (PQ5000CL-0/-1) 
100…230V AC 50/60Hz ±15% (PQ5000CL-2/-3)

OVC III
≤ 27VA, ≤ 12W (PQ5000CL-0/-1)
≤ 60VA (PQ5000CL-2/-3)

přes zásuvné svorky (PQ5000CL-0/-1)
12 / 24 V DC (30 V max.)

< 7 mA

-3 až +5 V

8 až 30 V

70…250 ms

přes zásuvné svorky (PQ5000CL-0/-1)
12 / 24 V DC (30 V max.)

50 mA (60 mA max.)

přes RJ45 zásuvku
Modbus/TCP, NTP, http, https, IPv4, IPv6
IEC 61850
Ethernet 100BaseTX
10/100 Mbit/s, plný-/poloduplex, autonegociace

přes svorky (A, B, C/X), jen PQ5000CL-0/-1 
Modbus/RTU
RS-485, max. 1200m (4000 ft)
9‘600, 19‘200, 38‘400, 57‘600, 115‘200 Baud 
≤ 32

± 2 minuty / měsíc (15 bis 30°C)
žádná, přes Ethernet (NTP-protokol) nebo GPS

Jmenovité napětí: 

Vstupní proud: 

Logická nula

Logická jednička:  

Minimální šířka pulzu: 

BINÁRNÍ VÝSTUPY 
Jmenovité napětí:  

Jmenovitý: 

KOMUNIKACE  
ETHERNET         
Standardní protokoly:  
Volitelné protokoy:
Fyzická vrstva:  
Mód:  

MODBUS/RTU 
Protokol  
Fyzická vrstva:  
Baudrate:  
Počet účastníků: 

INTERNÍ ČAS (RTC) 
Nejistota:  
Synchronisation:     
Rezerva chodu:  > 10 let

OKONÍ PODMÍNKY, OBECNÉ POKYNY
-10 až +55 °CProvozní teplota 

Lagertemperatur -25 až +70 °C
Temperatureinfluss 
Langzeitdrift 
Skupina užití: 
Relativní vlhkost  
Provozní výška 

0,5 x základní chyba na 10 K
0,5 x základní chyba za rok 
II (podle EN 60 688)
<95 % bez orosení        
≤2000 m nadmořská výška 

Pouze k použití ve vnitřních prostorech!

MECHANICkÉ  VLASTNOSTI
Třída hořlavosti

Hmotnost 

V-0 podle UL94, samozhášlivý
nestékající, bez halogenů
600g (PQ5000CL-0/-1)

BEZPEČNOST
Proudové vstupy jsou mezi sebou galvanicky oddělené.
Třída ochrany 

Stupeň znečištění 
Ochrana proti dotyku

II (ochranná izolace, napěťové vstupy           
s ochrannou impedancí)
2
IP40 (čelní) , IP30 (pouzdro),  IP20 (svorky)
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OBJEDNACÍ KÓD A ROZMĚRY PQ5000CL, MONTÁŽ NA LIŠTU DIN

OBJEDNACÍ KÓD PQ5000CL- .... ..

0
1

1. KONSTRUKCE & DISPLEJ
Montáž na lištu DIN bez displeje
Montáž na lištu DIN  s TFT displejem

2. JMENOVITÁ FREKVENCE
50 Hz 1

3.
0
1

4.
1

MĚŘENÍ PROUDU V ZÁKLADNÍM PŘÍSTROJI
Žádné
4 proudové transformátory 1 / 5 A (High Precision Input)
NAPÁJENÍ
Jmenovité napětí 100 … 230 V AC/DC
Přes měřicí vstup L1-N, jmen. nap. 100 … 230V AC 3

0
1

0

0
1

5. PŘIPOJENÍ PRO ČASOVOU SYNCHRONIZACI GPS
Žádné
Včetně

6. FUNKCE USB PŘIPOJENÍ
Žádná

7. IEC 61850 PROTOKOL
Žádný
Včetně

8. MQTT PROTOKOL (na vyžádání)
0Žádný 

Včetně 1

0
1

0
D

9. CURRENT-LINK RMS1/2-ZÁZNAM PORUCH (na vyžádání)
Žádný
Záznam v případě poruchy pro proudy RMS1/2
ZKUŠEBNÍ PROTOKOLL
Žádny
Protokol německy
Protokol anglicky E

PŘÍSLUŠENSTVÍ POLOŽKA  Č.

Current-Modul 3P, 3-násobné trafo a Rogowského cívky 
Ø75 mm, připojovací kabel cca 0,5 m 
barvy: L1 = hnědá, L2 = černá, L3 = šedá

187 593

Current-Modul 3PN, 4-násobné trafo a Rogowského cívky      
Ø75 mm, řpipojovací kabel cca 0,5 m 
barvy: L1 = hnědá, L2 = černá, L3 = šedá, N = modrá

187 105

SMA propojovací kabel BM-RCM, délka 0,5 m 187 634

SMA propojovací kabel BM-RCM, délka 1 m 188 585

SMA propojovací kabel BM-RCM, délka 5 m 187 642

SMA propojovací kabel BM-RCM, délka 10 m 187 650

další délky na vyžádání

Napájecí zdroj 100…240 VAC / 24 VDC pro napájení Current Link 187 501

160

110

70

Current-Modul 3P,
s 3-nás. Rogowského trafem

Current-Modul 3PN,
s 4-nás. Rogowského trafem

SMA propojovací kabel BM-RCM

PQ5000CL v provedení na lištu DIN  s TFT displejem

Current-Modul 3P, 3-násobné trafo a Rogowského cívky      
Ø100 mm, připojovací kabel cca 0,5 m 
barvy: L1 = hnědá, L2 = černá, L3 = šedá

Current-Modul 3PN, 4-násobné trafo a Rogowského cívky      
Ø100 mm, připojovací kabel cca 0,5 m 
barvy: L1 = hnědá, L2 = černá, L3 = šedá, N = modrá

189 137

 189 129
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271

170

90

OBJEDNACÍ KÓD PQ5000CL- .... ..

2
3

1. KONSTRUKCE & DISPLEJ
Pouzdro pro polní montáž IP23, bez displeje
Pouzdro pro polní montáž IP23, s TFT displejem

2. JMENOVITÁ FREKVENCE
50 Hz 1

3.
0
1

4.
1

MĚŘENÍ PROUDU V ZÁKLADNÍM PŘÍSTROJI
Žádné
4 proudové transformátory 1 / 5 A (High Precision Input)
NAPÁJENÍ
Jmenovité napětí 100 … 230 V AC/DC
Přes měřicí vstup L1-N, jmen. nap. 100 … 230V AC 3

5.    PŘIPOJENÍ PRO ČASOVOU SYNCHRONIZACI GPS
0Žádné 

Včetně 1
6.

0
7.

0

FUNKCE USB- PŘIPOJENÍ
Žádná
IEC 61850 PROTOKOL
Žádný
Včetně 1

0
1

0
1

0
D

8. MQTT PROTOKOL (na vyžádání)
Žádný
Včetně

9. CURRENT-LINK RMS1/2-ZÁZNAM PORUCH 
Žádný
Sáznam v případě poruchy pro proudy RMS1/2

10. ZKUŠEBNÍ PROTOKOL
Žádný
Protokol německy
Protokol anglicky E

OBJEDNACÍ KÓD A  ROZMĚRY PQ5000CL, POLNÍ MONTÁŽ 

ZUBEHÖR ARTIKEL-NR

Current-Modul 3P, 3-násobné trafo a Rogowského cívky  
Ø75 mm, připojovací kabel cca 0,5 m 
barvy: L1 = hnědá, L2 = černá, L3 = šedá

187 593

Current-Modul 3PN, 4-násobné trafo a Rogowského cívky    
Ø75 mm, připojovací kabel cca 0,5 m 
barvy: L1 = hnědá, L2 = černá, L3 = šedá, N = modrá

187 105

SMA propojovací kabel BM-RCM, délka 0,5 m 187 634

SMA propojovací kabel BM-RCM, délka 1 m 188 585
SMA propojovací kabel BM-RCM, délka 5 m 187 642

SMA propojovací kabel BM-RCM, délka 10 m 187 650

další délky na vyžádání

PQ5000CL v pouzdře pro polní montáž s TFT dispejem

Current-Modul 3P,
s 3-nás. Rogowského trafem

Current-Modul 3PN,
s 4-nás. Rogowského trafem

SMA propojovací kabel BM-RCM

Current-Modul 3P, 3-násobné trafo a Rogowského cívky  
Ø100 mm, připojovací kabel cca 0,5 m 
barvy: L1 = hnědá, L2 = černá, L3 = šedá

Current-Modul 3PN, 4-násobné trafo a Rogowského cívky  
Ø100 mm, připojovací kabel cca 0,5 m 
barvy: L1 = hnědá, L2 = černá, L3 = šedá, N = modrá

189 137

189 129
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Další podrobnosti a příklady použití naleznete pod odkazem: https://smartgridsolutions.ch

3. Vyjednávání
• Řízení zátěže (tepelná čerpadla, baterie,

E-mobilita atd.)
• Řízení výroby / redispečing (fotovoltaika,

baterie,  kogenerace atd.)
• Výstavba sítí - pouze v případě potřeby

1. Měření v reál. čase pomocí LINAX® PQ5000CL
• Tok zátěží
• Výkonové rezervy
• PQ rezervy (U/I)

2. Analýza / rozhodnutí
• Omezení výkonových špiček
• Optimalizace HDO
• Zabezpečení kvality napětí a proudu

TRANSPARENTNOST VE SMART GRID

Realizace s pomocí vysoce výkonné IT platformy

Příklad holistického přístupu při řešení chytré sítě

Venios Energy Plattform (VES)
1…10 Current Link Modul

(3P nebo 3PN)

Individuální tok zátěží (škálovatelný)

Elektrický rozvaděč  
v síti nízkého napětí (úroveň sítě 7)

Cu
rr

en
t L

in
k

Cyber Security

Cyber Security

Analýza systému, např. pro PQ 
nebo  asset management

Navigace v prohlížeči & 
PQ-EasyReporting

Řídicí systém pro řízení 
podniku

LINAX® PQ5000CL

Power Quality [PQ]

Datový tok

3. Prognóza
Prognózy zátěže pro následující den. Prognózy
stavu sítě za účelem včasného rozpoznání
úzkých míst. Scénáře pro budoucí situace v síti
včetně simulace spínacích operací. Precizní
prognózy založené na měřených datech a
algoritmech. Podklady pro plánování.

Aspekty energetické platformy Venios 

1. Transparentnost
Propojení dat z jednotlivých aplikací. Tvorba
výpočtového modelu sítě umožňující
identifikaci chyb v předchozích systémech.
Libovolná kombinace modelových dat a
měřených hodnot. Vizualizace struktury sítě
a stavu sítě v reálném čase.

4. Plánování
Automatizace procesů. Připojení zařízení:
jednoduchá montáž, precizní výstup. Včasné
rozpoznání úzkých míst a inteligentní
ovládání. Asset Manager: zásahy a akce se
odvozují od aktuálních stavů.

2. Řízení
Optimalizované řízení flexibility. Regulovatelné
transformátory v místních sítích pro přizpůsobení
napětí. Řízení nabíjecích stanic na základě
zátěžové prognózy. Působení flexibility proti
úzkým místům v síti.

5. Partnerská využití
Venios – ekosystém nabízející širokou škálu
případů užití, jejichž mimořádná přidaná hodnota
vyplyne z inteligentního propojení partnera a
uživatelských aplikací s rozličnými funkcemi.
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TRANSPARENTNOST VE SMART GRID

3. Řízení
• Měřicí zařízení v trafostanicích

spouštějí události
• Systém HDO spouští cílené ovládací

příkazy

1. Meření v reálném čase LINAX® PQ5000CL
• Tok zátěží
• Power Quality

2. Ovládání
• Seskupení zátěží a zdrojů
• Řízení životního cyklu zařízení pro regulaci zátěže

Řízení sítě pomocí jemné a cílené regulace zátěže

generují při kritických stavech události, které 
se předávají do systému RKS, kde pak slouží 
ke generování přesných a jemných příkazů 
pro regulaci sítě. Systém RKS+ oslovuje 
příslušná zařízení pro řízení zátěže 

2. Moderní komunikace
Měřicí zařízení komunikují s HDO
prostřednictvím MQTT, osvědčené a volně
škálovatelné komunikace IoT.

5. Bezpečnost
V závislosti na použitém zařízení pro řízení
zátěže jsou spínací a parametrizační příkazy
šifrovány pomocí TLS1.2 nebo AES-GCM-256.

prostřednictvím zabezpečené IP komunikace 
a stará se tak o to, aby stav sítě díky 
proměnnému spínání zátěže opět odpovídal 
normovaným hodnotám.

3. Řídicí skupiny
V jedné řídicí skupině lze adresovat zařízení
pro řízení zátěže na bázi IP prostřednictvím
4 úrovní adres. Kromě toho má každé
zařízení pro řízení zátěže svoji individuální
adresu, kterou lze použít k jeho ovládání.

6. HDO pomocí zvukové frekvence
Pomocí systému Swistra lze přednosti
jemného řízení využít rovněž pro HDO
využívající zvukové frekvence.

LWL

VPN

Powerline

NB-IoT

RKS+

Přesnost a všestrannost měřicích přístrojů 
Camille Bauer rozšiřují systém regulace 
zátěže RKS o inteligentní a jemné síťové 
řízení. Měřicí přístroje v trafostanicích

Aspekty řízení zátěže s IP HDO

1. Otevřená systémová architektura
Díky různým rozhraním, jako je IEC
60870-5-101/104, je systém RKS otevřený
pro komunikaci s řídicími systémy. Dále jsou k
dispozici další rozhraní jako .NET DLL a přístup
přes webový server.

4. Management životního cyklu
Kategorizace a správa zařízení pro řízení zátěže
podle provozního stavu (nenainstalováno /
v testovacím provozu / v provozu).

Další informace na https://swistec.ch

Příklad nasazení ve společnosti Swisstec

1…10 Current Link Modul 
(3P oder 3PN)

Individuální tok zátěží (škálovatelný)

Cu
rr

en
t L

in
k

Cyber Security

Cyber Security

Regulace zátěže

Navigace v prohlížeči     
& PQ-EasyReporting

Systém řízení sítě 
pro řízení podniku

LINAX® PQ5000CL

Datový tok
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3. Komplexní síťový kokpit
Interaktivní vizualizace naměřených 
hodnot v měřicích bodech a 
výsledná situace v plánu sítě.

3. Topologick řešení
Poskytování analýz a prognóz 
dalšího vývoje v síti pro konkrétní 
zájemce a odborné útvary.

1. Měření v reálném čase
pomocí LINAX® PQ5000CL

Certifikované a bezpečné získání 
údajů o kvalitě napájení a analýza 
výkonu s až 32 proudy v dílčí distribuci.

2. Digitální obraz sítě
Digitální obraz sítě odvozený ze 
situace a topologie sítě získaný 
z existujících zdrojů.

Topologie řešení s analytikou a prognózou

TRANSPARENTNOST VE SMART GRID

Další informace na https://www.fichtnerdigitalgrid.de

Příklad holistického přístupu u Fichtner IT Consulting
Netzcockpit

Leitwarte

Digital Grid

Realtime Grid

Smart Meter

Öffentliche 
Ladeinfrastruktur

Lokale Verteilnetze
Niederspannung 230-400V

Netzqualität

Individuelle Lastflüsse

1 … 10(8)

Haushalt & 
Gewerbe

Wärmepumpe

Private 
Ladeinfrastruktur

Solaranlage Speicher

Intelligentes Messsystem
(Smart Meter)

SM
AR

T 
GR

ID

Aspekty digitální sítě u řešení Fichtner 

Správa aktiv a stárnutí
• Modul Smart Data Integration, Calculate: Struktura topologického

síťového modelu, síťové výpočty (PowerFactory coupling)

• Modul Maintain: Údržba (rozhraní s IT systémem správy poruch nebo
přímo na základě zprávy z měření)

• Modul Analytics: Analýza dopadu v případě poruchy zařízení (např.
vlastní analýzy dodavatele energie (při plánování))

• Modul Optnet: Zjištění stavu zařízení (stárnutí)

• Modul Ausfallmonitor: Aktivní zprávy a zobrazení na komunálních
portálech v případě poruch a opětovného uvedení do provozu

Flexibilní řízení
• Semafor sítě NN pro další den: Zadání předpovědi na následující den

(např. 24 hodin), výpočet úprav dodávek pro následující den
• Semafor sítě v reálném čase: Výpočet nezbytných korekcí zatížení/

napájení nebo odstávek (na základě skutečných naměřených hodnot)
• Spínací operace v reálném čase: Řídicí kanál Camille Bauer pro Smart

Meter Gateway nebo podobný, když je na síťovém semaforu v reálném
čase červená (což je v současnosti možné pouze s použitím jiného,
relativně drahého zařízení)

• Předpověď pro síť NN založená na naměřených hodnotách a SMGW s
cílem zabránit vyrovnávání energie

• Volně konfigurovatelná rozhraní, například pro HDO a kanál CLS
(ovládací box FNN)

Netzcockpit

Leitwarte

Digital Grid

Realtime Grid

Smart Meter

Öffentliche 
Ladeinfrastruktur

Lokale Verteilnetze
Niederspannung 230-400V

Netzqualität

Individuelle Lastflüsse

1 … 10(8)

Haushalt & 
Gewerbe

Wärmepumpe

Private 
Ladeinfrastruktur

Solaranlage Speicher

Intelligentes Messsystem
(Smart Meter)

SM
AR

T 
GR

ID
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K odvrácení takových útoků je zapotřebí komplexní koncepce 
zabezpečení na úrovni systému, která zahrnuje všechny komponenty, 
které se v síti nacházejí. Bezpečnostní mechanismy zabudované           
v systému LINAX PQx000 tyto koncepty podporují a přispívají tak          
k bezpečným dodávkám energie.

• Oprávnění uživatelů založená na roli (RBAC): Různým uživatelům
mohou být udělena individuální práva nebo lze uživatele omezit na
ty činnosti, které odpovídají jejich roli. Každou dostupnou položka
nabídkového menu, ať už měřenou hodnotu, nastavenou hodnotu
nebo servisní funkci tak lze zobrazit, skrýt, učinit měnitelnou nebo
uzamknout. Jakmile je RBAC aktivní, může i software přistupovat
k datům přístroje pouze prostřednictvím přístupových klíčů. Během
přihlašovacího procesu se informace nikdy nepřenášejí v prostém
textu. Při opakovaných neúspěšných pokusech o přihlášení se doba
latence se neustále zvyšuje.

• Šifrovaný přenos dat prostřednictvím HTTPS pomocí kořenových
certifikátů

• Audit-Log: Protokolování všech bezpečnostně relevantních událostí.
Možnost přenosu na centrální síťový dohledový server prostřednictvím
protokolu Syslog

• Client-Whitelist: Omezení počítačů s přístupovým oprávněním

• Digitálně podepsané soubory firmware pro bezpečný update

• Datový záznamník a zdroj nepřerušitelného napájení (UPS)
• Paměťová karta SD v měřicím zařízení
• 16 GB datové paměti vystačí na mnoho let běžného provozu
• UPS s 5×3 minutami pro případ výpadku napájení

• Export dat
• Ruční export dat prostřednictvím CSV a PQDIF
• Automatický export dat CSV a PQDIF (plánovač)
• Posílání událostí (PQDIF) na server SFTP

• Zabezpečené připojení přes bránu
• Cloudová služba VPN
• Mobilní rádiové připojení

Kritické infrastruktury - a mezi ně bezpochyby patří i dodávky elektrické
energie - jsou stále častěji terčem kybernetických útoků. Nejenže se
útočníci pokoušejí ukrást data prostřednictvím neoprávněného přístupu
nebo odposlechu komunikace, ale snaží se také omezit nebo dokonce
přerušit dodávky energie manipulací s daty nebo datovým provozem.

BEZPEČNOSTNÍ MECHANISMY

Přístupová oprávnění (RBAC) pro různé uživatelePotokol auditu (Audit-Log) s možností filtrování

KYBERNETICKÁ OCHRANA

• Metrologicky certifikovaný měřicí systém
• Certifikát METAS (Švýcarský federální institut pro metrologii)
• Certifikovaná kvalita energie podle IEC61000-4-30 Ed.3, třída A a S
• Certifikovaná činná energie podle třídy 0.2S

• Měřicí zařízení jiná než µP
Nejjednodušší způsob implementace kybernetické bezpečnosti

• Převodník pro I/U/P/Q
• «Hloupý» hardware brání útokům IT (žádná IP adresa)
• Vysoká dostupnost a dlouhá životnost po desetiletí
• Celosvětově osvědčená technologie
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MĚŘICÍ KOMPAS PRO MOBILNÍ NASAZENÍ

• Přenosný průmyslový vícekanálový PQI měřicí přístroj podle 61000-4-30 Ed. 3 ve třídě A

• Metrologická certifikace IEC 61000-4-30 v metrologickém institutu METAS podle IEC62586-2

• Integrované WebGUI jako HMI, včetně rozsáhlého zabezpečení Cyber Security

• Pevný kufřík, krytí IP65 v uzavřeném stavu

• Napájecí napětí 230VAC s pomoci síťového adaptéru podle 300V CAT IV

• Síťová frekvence 42…50…58 Hz

• Bezpečnostní požadavky 600V CAT IV (měřicí vstupy proud a napětí)

• 64GB SD-Memory

• Až 36 proudových měřicích vstupů pro jeden přístroj (9 x L1/L2/L3/N)

• 1 x napěťový odběr L1/L2/L3/N/PE prostřednictvím vodičů pro měření napětí

• Poruchový záznam napěťových událostí s časově synchronnímy proudy v jednotlivých kanálech
(IEC 61000-4-30 Ed. 3)

• Zobrazení a vyhodnocení přes webový prohlížeč (WEB interface v přístroji)

• Seznam událostí se záznamem zdrojem jejich spuštění, typu události, dobou trvání události a
charakteristickými hodnotami události

• 1/2-hodnoty RMS: až 1 sekundu před a max. 3 minuty po události

• Možnosti zvětšení (zoom) a datové body pro analýzu na místě

• Záznam zátěžového profilu

• Časová synchronizace přes NTP server

• Export dat přes csv (formátovatelný)

• Proudové hodnoty časově synchronní s napětím (IEC 61000-4-30)

• UPS s využitím kondenzátoru (až 3 sekundy)

• Datové protokoly: Modbus/TCP, http, https, IPv4, IPv6, NTP, SFTP, REST API

• Datová komunikace přes LAN nebo WLAN Access Point

• Švýcarsko: možnost analogie und vyhodnocení přes PQIS®

Mobilní přístroj pro vyhodnocování zátěžových profilů a kvality sítě v úrovni nízkého napětí (úroveň sítě 7). 
Velmi dobře se také hodí jako předřazený stupeň pro trvalé aplikace v chytrých sítích (Smart Grid).

LINAX® PQ5000CL-MultiPQ

Konektivita (LAN/WLAN):
 • http, https, IPv4, IPv6, NTP, SFTP
 • MODBUS TCP/IP
 • REST API
 • PQDIF IEEE 1159.3
 • CSV
 • PQ EASY-REPORTING
 • PQIS®

Web navigace

LINAX® PQ5000CL-MultiPQ 

Až 36 škálovatelných proudových vstupů

Certifikováno
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PŘEHLED NAŠEHO PORTFOLIA

Snímání polohy

Kvalita sítě

Certifikováno

Sledování a řízení

Měření a zobrazování Pro správu sítě a sledování provozních prostředků jsou 
potřeba přesné a spolehlivé informace o různých síťových 
veličinách. Pro tyto účely nabízíme širokou paletu vysoce 
kvalitních měřicích přístrojů pro získání všech veličin v 
elektrické síti.

V našem portfoliu poziční senzoriky nabízíme řešení pro 
měření úhlu natočení, polohy a náklonu. Nabídka sahá od 
jednoduchých vestavných přístrojů po robustní přístroje 
určené pro použití v drsných podmínkách. Měřicí systémy pro 
úhel natočení a náklon představují důležitý spojovací článek 
mezi mechanikou a řízením.

Moderní výkonová elektronika a nelineární spotřebiče 
způsobují stále rostoucí zatížení elektrické sítě, přičemž 
střídavý proud již dlouho nevykazuje původní sinusový průběh. 
Dochází tak k silnému zatížení elektrických strojů a přístrojů, 
což se projevuje ve zvýšených tepelných ztrátách, v rostoucí 
spotřebě energie a vede k poruchám a výpadkům zařízení. 
Naše řešení se stará o včasné rozpoznání problémů předtím, 
než vůbec vzniknou. 

Nabízíme jedinečnou možnost nejen přesně a spolehlivě 
zaznamenávat všechny veličiny v elektrické síti, ale také jejich 
přímé zpracování v PLC integrovaném v našem zařízení a tak 
řídit samotné procesy. Řízení procesů je tak možné přímo       
v místě měření. Tím lze ušetřit samostatné PLC  nebo 
realizovat samostatně pracující redundantní řešení.

Vytváříme modulární a zákaznicky orientovaná řešení a 
systémy, která lze kdykoliv rozšiřovat nezávisle na konkrétním 
výrobci připojených zařízení.
Díky našim standardním a univerzálním rozhraním 
nepředstavuje integrace do stávajících aplikací a systémů      
s komponentami od nejrůznějších výrobců žádný problém.

Software a systémy
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vlastně problém, jaké jsou jevy a jak se projevují, na co si dát pozor, 
jak zajistit dobrou kvalitu elektrické energie, příklady použití, hygiena, 
terminologie, nejčastější dotazy atd.

Vnést více světla do tmy
Internetová prezentace na téma kvality elektrické energie má zájemcům 
poskytnout užitečné informace z teorie i praxe, ať už jsou s tématem 
kvality elektrické energie obeznámeni nebo ne. A právě to má podtrhnout 
název «Power Quality as a Service», který je již známý v oblasti 
softwarových služeb. Webové stránky poskytují informace o příslušných 
normách a metodách měření.proč a kde je kvalita elektrické energie

Webové stránky se považují za platformu pro spolupráci
Aby bylo možné spravedlivě zpracovat téma kvality elektrické energie      
v jejích různých aspektech, vychází kvalita elektrické energie jako služba 
(Power Quality as a Service, zkráceně PQaaS) z norem, doporučení a 
zkušeností. PQaaS tedy není samostatným produktem, nýbrž kombinuje 
mezinárodní znalosti a technologie z nejrůznějších oblastí na téma kvality 
elektrické energie.

PQaaS se přitom snaží být aktuální a zajímavá, a protose aktivně 
účastní sociálních médií. Poskytnutí příspěvků s relevantním obsahem 
je vítáno. Podporují se příspěvky na blogu i interaktivní chaty. V 
neposlední řadě je cílem rozšiřovat partnerskou síť PQaaS a přinášet 
důvěryhodný užitek pro všechny zúčastněné strany.

https://pq-as-a-service.com

INFORMATIVNÍ WEBOVÉ STRÁNKY NA TÉMA KVALITA SÍTĚ
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