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ENERGIE JE ŽIVOT
Život bez elektrické energie je v dnešní době již nepředstavitelný.
Jako životodárné tepny našich moderních a vysoce ztechnizovaných
společností pracují jejich infrastruktury, jako například fungující zásobování vodou, výkonné dopravní prostředky a dopravní cesty, vždy přístupná
a využitelná informační a telekomunikační technika a fungující správa
a zdravotnictví.

Bezpečnost dodávek elektrické energie
Bezpečnost zásobování elektrické proudové sítě tvoří základ naší infrastruktury a tím pádem naší bezpečnosti a naší pohody.

Infrastruktura naší moderní společnosti

Záchrana
např. hasiči,
záchranné služby
vojsko

Zdravotnictví
např. nemocnice,
MRI, CT,
lékárny

Transport/provoz
např. provozovatelé letišť,
provozovatelé drah,
dopravní podniky
Voda
např. zásobování vodou,
provozovatelé
čistíren
Informatika/
komunikace
např. počítačová
centra, poskytovatelé,
mobilní operátoři

Bezpečnost
např. technické
pomocné činnosti,
vojsko
Průmysl
např. farmaceutický
průmysl,
automobilový průmysl,
letectví, aluminium,
elektronika
Energie
např. podniky veřejných
služeb, provozovatelé
rozvodných sítí,
výrobci energií

Výživa
např. potravinové
koncerny, obchodníci
s potravinami

Finančnictví/
pojišťovnictví
např. banky, pojišťovny
Stát/správa
např. úřady,
soudy a
ministerstva

Média/kultura
např. televizní
společnosti, divadla,
internet
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TRANSFORMACE ENERGETICKÝCH SÍTÍ
Moderní výkonová elektronika příp. nelineární spotřebiče zatěžují elektrické sítě stále silněji, a proto střídavý proud již dlouhou dobu nevykazuje
původní sinusový průběh, jak jej známe ještě z ohmických spotřebičů,
jako jsou žárovky nebo přímo poháněné asynchronní motory.
Elektrická zařízení a stroje jsou tímto silně zatěžovány, což se projevuje
zvýšenými tepelnými ztrátami, narůstající spotřebou energie až po poruchy a výpadky zařízení.
K tomu přistupuje přechod z centrální produkce proudu s dobře plánovatelným jednosměrným proudovým tokem v rozvodné síti na volatilní,
o alternativní výrobce proudu rozšířenou proudovou síť, s vícesměrným
tokem proudu. Proud již není v tomto případě vytvářen prostřednictvím

elektrických generátorů jako je dynamo, nýbrž přichází stále více a více
z DC elektrických zdrojů a následně je pomocí DC/AC měničů přiváděn
v přibližně sinusovém průběhu ke svým spotřebičům.
Vznik síťových fenoménů
• Silný nárůst nelineárních spotřebičů (LED osvětlení, počítačů, nabíjecích
zařízení, spotřebičů atd.), které vytvářejí harmonické oscilace vyššího
řádu
• Nárůst decentrálních napájení (např. větrná energie, fotovoltaická zařízení), která mají za následek nestabilitu udržovaného napětí

ZÁSOBOVÁNÍ PROUDEM A SPOTŘEBIČE V PRŮBĚHU ČASU
Konvenční centrální
zásobování

Dnes

Rozvodné sítě
Rozvodné sítě

El. mobilita

Žárovka

LED

Princip zpětného působení sítě

Výrobce energie
Centrálně:
• vodní energie
• nukleární energie
• fosilní paliva

Decentrálně:
fotovoltaika
• větrná energie
• biomasa
•

Rušivý vliv:

Rušivý vliv:

Negativní ovlivnění kvality sítě
v důsledku zpětného působení
účastníků rozvodné sítě

Zákazník ovlivňuje kvalitu energie zásobovacího
podniku a tím sám sebe a jiné zákazníky
- špatná kvalita energie v síti zákazníka má
zpětný vliv na síť rozvodného závodu

Odběratel energie
Rušivý vliv:

• Výpočetní středisko
• Nemocnice
• Průmysl

Zákazník ovlivňuje sám sebe
v důsledku špatné kvality energie

- narůstající působení nelineárních spotřebičů
má za následek změny napětí a poruchy

Rušivý vliv

Rušivý vliv

Rušivý vliv

Energetické rozvodné zařízení
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SÍŤOVÉ JEVY
Se síťovými jevy se setkáváme denně
I když máme na první pohled velice spolehlivé zásobování elektrickou
energií, tak se každodenně přesto setkáváme s jevy v elektrické síti, které
mohou způsobovat jednotlivě nebo v souhrnu vážné problémy pro lidi,
stroje a životní prostředí. Hospodářské škody v důsledku síťových jevů
vyčíslila jedna studie již v roce 2007 na 157 miliard euro / rok se silně
stoupající tendencí.
NAPĚŤOVÉ FENOMÉNY
Napěťový signál

f1

f2

f1

Frekvence sítě

Kvalita sítě není žádné nové téma, i když se stává v posledních letech,
v důsledku stále více technologizovaného a rovněž zranitelnějšího světa,
stále více středem zájmu.
Monitorování a meze elektrických jevů se odvozují z normy pro elektromagnetickou kompatibilitu IEC 61000-x-x.
PŘÍČINY

MOŽNÉ NÁSLEDNÉ PROBLÉMY

•• Odpadnutí

•• Nestabilita

generátorů
změny zátěže

•• Velké
0

0,1

Čas (s)

napájecích sítí

0,2

f1 > f2

Napěťový signál

Redukovaný napěťový signál

0

0

0,1

0,2

0,1

Čas (s)

0,4

Rychlé napěťové změny (flikry)

s opakováním

0,2

Čas (s)

0,4

Napěťový signál
Napěťový signál

0,1

0,2

Čas (s)

0,4

0,1

0,2

Čas (s)

0,4

•• Porucha

provozních prostředků
zařízení
•• Ztráta dat

změny zátěže
motoru

0,5

•• Blikání

osvětlení
pracovního výkonu
exponovaných osob

•• Spuštění

•• Omezení

Propad / nadměrné zvýšení
napájecího napětí
Rychlé změny napětí (RVC)
(často posuzované jako přechodné)

•• Velké

změny zátěže
zemní zkrat
•• Bouřka
•• Přetížení energetického napájení
•• Napájení obnovitelnými energiemi,
jako jsou vítr nebo fotovoltaika

•• Porucha

Přerušení napětí

•• Zkrat

•• Výpadek

•• Aktivované

pojistky
•• Výpadek komponent
•• Plánované přerušení napájení

•• Přerušení

•• Nestejnoměrné

•• Proud

0,5

Nesymetrie napájecího napětí

Vyšší harmonická napětí

Přechodné jevy

•• Četné

0,5

Doba přerušení
na tři minuty
0

zatížení sítě

0,5

Krátkodobý pokles napětí

0

•• Změna

•• Odpojení

Redukovaný
napěťový signál
Napěťový signál

Velikost napájecího napětí

•• Zkrat,

zatížení fází
způsobené jedno nebo dvoufázovými
spotřebiči

•• Nelineární

zátěže, jako jsou
frekvenční měniče, usměrňovače,
spínací prvky, obloukové elektrické
pece, počítače, zářivky atd.

Interharmonická napětí, napětí pro
přenos signálů

•• Frekvenční

Přechodné jevy
Rychlé změny tvaru vlny
Nízká frekvence / vysoká frekvence

•• Úder

měniče a podobná řídicí

zařízení

blesku
operace

•• Spínací

provozních prostředků, jako
jsou řízení nebo pohony
•• Přerušení provozu
•• Ztráta dat u řídicích systémů nebo
počítačů

produkce
procesů
•• Ztráta dat u řídicích systémů nebo
počítačů

v neutrálním vodiči
/ přehřátí provozních
prostředků
•• Zvýšení harmonické oscilace
•• Přetížení

•• Snížení

účinnosti strojů
energetické ztráty
•• Přetížení / přehřátí provozních
prostředků
•• Proud v neutrálním vodiči
•• Zvýšené

•• Flikry
•• Porucha

•• Zničení

kruhového ovládání

provozních prostředků
dat
•• Odpojení zařízení
•• Ztráta
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OBLASTI APLIKACE MONITOROVÁNÍ KVALITY SÍTĚ
IEC 61000-2-12

IEC 61000-2-2

IEC 61000-2-4

Úroveň kompatibility EMS pro
stední napětí

Úroveň kompatibility EMS pro
nízké napětí

Úroveň kompatibility EMS pro průmysl
a neveřejné sítě

Zásobování

Spotřeba
Trafostanice

Elektrárna

Energetický
management
Vyúčtování na
síťové úrovni
Vyúčtování
(dle smlouvy)

Monitorování výkonu

Rozvodna
Trafostanice
Vyúčtování

Monitorování
kvality sítě

Monitorování
kvality sítě
(dle smlouvy)

Monitorování
kvality sítě

PCC (Point of Common Coupling)

Monitorování např. podle
- EN 50160
- IEEE519
- GB/T

Normativní monitorování kvality sítě na PCC
Běžně používané normy určují kvalitu sítě v místě předávání (PCC) od
dodavatele energie k uživateli sítě.
Měření na PCC slouží kontrola a dodržování norem (např. podle EN
50160) a smluv mezi dodavatelem energie a spotřebitelem energie.
Na základě tohoto průběžného monitorování může být včas zjištěno zhoršení kvality sítě a hledány důvody. Efektivita zahájených opatření může být
kontrolována přímo.

Měření kvality sítě v poli nebo v aplikaci
(DSPQ – Demand Side Power Quality)
IEC TR 63191 - Technická zpráva DSPQ popisuje fáze, která jsou zapotřebí pro vyhotovení plánu měření kvality sítě na straně spotřebitele pro
budovy a průmyslová zařízení.
Takový plán měření kvality sítě umožňuje optimalizaci disponibility energie
a energetické efektivity a zlepšuje životnost zařízení.
Jestliže již existují efekty kvality sítě, pak toto usnadňuje diagnostiku
a odstranění těchto kvalitativních problémů.
Další podrobnosti na straně 11.
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MĚŘENÍ, ZÁZNAM A VYHODNOCENÍ KVALITY SÍTĚ
ZKUŠEBNÍ A MĚŘICÍ METODY - IEC 61000-4-X
IEC 61000-4-30 v. 3
Metoda měření kvality sítě.
Podle kapitoly 5.9.1 „Metoda měření":
Měření až po 50. vyšší harmonickou (šířka pásma 2,5 kHz při 50 Hz,
vyžaduje minimálně rychlost snímání 5 kHz).
Novinky v IEC 61000-4-30 v. 3 vzhledem k
IEC 61000-4-30 v. 2
+ Měření proudu je pro přístroje třídy A závazné
+ Zaznamenávání úrovně, nesymetrie, harmonických a interharmonických proudů ve stejném intervalu jako příslušných napěťových kanálů
+ Doplněny měřicí metody pro rychlé změny napětí (RVC)

•

TŘÍDA A
Měřicí přístroje podle IEC 61000-4-30 třídy A poskytující hodnoty
měření, které jsou porovnatelné s jinými měřicími přístroji a výrobci.
Hodnoty měření měřicích přístrojů třídy S již nelze pokládat za
porovnatelné.
•

IEC 61000-4-7
Příručka pro měření vyšších harmonických / interharmonických

•

IEC 61000-4-15
Specifikace dimenzování měřiče ﬂikrů

DŮLEŽITÉ!
Shoda zkušebních a měřicích metod měřicího přístroje podle IEC 61000-4-x je kontrolována podle IEC 62686-2!

VÝHODY METROLOGICKÉ CERTIFIKACE V PŘÍPADĚ MĚŘICÍCH PŘÍSTROJŮ ODPOVÍDAJÍCÍCH NORMĚ
I když jsou nároky na zařízení kvality sítě přesně definovány jak z hlediska
měřicích metod (IEC 61000- 4-30), vlastností přístrojů (IEC 62586-1),
tak i kontroly dodržování norem (IEC 62586-2), přesto existují rozdíly mezi
výrobci. Nabízející často nemohou vůbec prokázat, proč jejich analytický
přístroj splňuje požadavky, tedy zajišťuje správné měření. Průkaz opravdu

správného měření je možné získat pouze prostřednictvím nezávislého
certifikačního střediska, v optimálním případě prostřednictvím metrologického institutu. Necertifikovaná zkušební střediska nebo dokonce vlastní
prohlášení výrobce nemohou metrologické certifikáty nahradit, a proto by
na ně mělo být pohlíženo kriticky.

Příklady (asociace):

Prototyp kilogramu

1,000 kg

Váha
cejchovaná

L1
N

237,4 V

237,4 V

Pouze pomocí kalibrace a zpětné vazby na jednotku v soustavě SI
může být zajištěno, aby byl 1 kg také opravdu 1 kg, a tak aby byl
také zobrazen.

Metrologicky
certifikovaná

Měřicí přístroj kvality sítě LINAX PQ3000 ukazuje 237,4 V. Na základě nezávislé metrologické certifikace se můžeme spolehnout na to,
že skutečné měřené napětí je opravdu přesně 237,4 V.
Certifikace měřicího přístroje kvality sítě podle IEC 62586-2 vyžaduje
více než 150 částečně nákladných zkoušek. Navíc je zapotřebí zkušební infrastruktura, která je kalibrovaná s metrologickou návazností
na mezinárodní soustavu jednotek SI.

váno
*

Certifiko
* METAS (Švýcarský institut pro metrologii) rozšířil svoji měřicí a zkušební infrastrukturu pro Phasor Measurement Units (PMUs) o veličiny kvality sítě a může
nyní, jako jeden z mála laboratoří celosvětově, kalibrovat, zkoušet a certiﬁkovat
PMU podle IEEE C37.118 a měřicí přístroje na kvalitu sítě podle IEC 62586. Měřicí místo PMU umožňuje vytvářet napěťové a proudové signály UTC synchronizovaně a transformuje je prostřednictvím kalibrace na mezinárodní systém SI jednotek.
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ZAZNAMENÁVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH DAT
Poruchy v energetickém napájení mohou mít za následek výpadky
výrobních nebo provozních prostředků. Často se reaguje teprve tehdy,
když vnikla vysoká finanční škoda. Přitom by mohlo být mnohým z těchto
událostí zamezeno, pokud by byly včas rozpoznány příznaky pomocí
průběžného monitorování situace.

Kontrola kvality sítě poskytuje jak statistické vyhodnocení, které umožňuje
jak porovnání s normami (např. EN50560) nebo smlouvami s dodavateli,
tak i záznamy síťových jevů (např. poklesu napětí), aby bylo možné analyzovat jejich příčiny a důsledky.

VYHODNOCENÍ KVALITY SÍTĚ

POPIS

VYUŽITÍ

Zaznamenání události

Všechna napětí jsou monitorována na
poruchy, jako jsou pokles, přerušení nebo
nadměrné zvýšení napájení. Tyto poruchy
jsou registrovány jako události. Statistické
vyhodnocení se neprovádí, poněvadž počet
přípustných událostí není omezen.
Každý záznam události obsahuje na
konfigurovatelnou dobu a pro všechna napětí
a proudy:
• Tvar křivky
• Průběh RMS hodnot půlperiody

Na
základě
vyhodnocení
záznamu
poruchy může být zjištěn původce poruchy
a v nejlepším případě může být obnovena
korelace se zjištěnými událostmi (jako jsou
výpadek řízení nebo provozních prostředků).
Na tomto základě mohou být odvozena
vhodná nápravná opatření a zkontrolována
jejich účinnosti.

Statistické vyhodnocení

Monitorovány jsou všechny důležité parametry
napájecího napětí, statisticky průměrovány
a porovnávány se zadanými hodnotami. Takto
může být buď doložena shoda nebo může být
upozorněno na možné problémy.
Rovněž proudy jsou monitorovány z hlediska
úrovně, obsahu vyšších harmonických
a nesymetrie. Vzhledem k tomu, že neexistují
žádné mezní hodnoty, nejsou tyto výsledky
součástí statistického vyhodnocení.

Kontrola dodržování norem (např. EN 50160)
nebo smluv mezi dodavatelem energie
a spotřebitelem energie.
Monitorováním změn výsledků může být
zavčas zjištěno zhoršení kvality sítě a hledány
důvody. Účinnost zahájených opatření lze
bezprostředně zkontrolovat.

Vyhodnocení kvality sítě

Napěťové jevy
Klasifikace
podle křivky ITIC

Data kvality sítě

Statistické vyhodnocení

Vyhodnocení podle
• EN 50160
• IEC 61000-2-2 (NS)
• IEC 61000-2-4 (průmysl)
• IEC 61000-2-12 (MS)
+ další v přípravě
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DŮLEŽITÉ NORMY PŘI POSUZOVÁNÍ KVALITY SÍTĚ

Hustota pravděpodobnosti

Kvalita sítě není žádné nové téma, i když se stává v posledních letech
v důsledku stále více technologizovaného a rovněž zranitelnějšího světa
stále více středem zájmu.

(A)

Emise = vyzařování rušení (A)

Úroveň
kompatibility

Úroveň
rušení
systému

Monitorování a meze elektrických jevů se odvozují z normy pro elektromagnetickou kompatibilitu IEC 61000-x-x.

(B)
Imise = snášenlivost rušení (B)

Úroveň odolnosti
přístroje proti
rušení

Poněvadž je nemožné zamezit buď všem rušením kvality
sítě nebo učinit všechny přístroje zcela imunní proti těmto
rušením, jsou dohodnuty mezní hodnoty pro vyzařování
rušení a pro imunitu.
Toto je princip zavedený v oblasti elektromagnetické kompatibility, která zohledňuje aspekty technické proveditelnosti
a hospodárnosti.

pravděpodobnost
= přibližně 5 %
Mezní hodnoty
aplikace jednotlivých
zdrojů

Úroveň zkoušení
odolnosti proti rušení
Úroveň rušení

Obr. 1 (Zdroj: EN 61000-2-2, dodatek A)
Princip elektromagnetické kompatibility Posouzení mezních hodnot pro
vyzařování rušení a imunitu.

Hodnocení kvality elektrické sítě
•

IEC 61000-2-2
Podmínky prostředí - úroveň kompatibility pro nízkofrekvenční, vodiči
vedené rušivé veličiny a přenos signálů ve veřejných nízkonapěťových
sítích (měření se provádí na PCC - Point of Common Coupling)

•

IEC 61000-2-4
Podmínky prostředí - úroveň kompatibility pro nízkofrekvenční, vodiči
vedené rušivé veličiny v průmyslových zařízeních (pro průmyslové
a neveřejné 50/60 Hz NN a SN sítě střídavého proudu do 35 kV).
3 třídy prostředí (měření na PCC, interní propojovací body)

•

IEC 61000-2-12
Podmínky prostředí - úroveň kompatibility pro nízkofrekvenční, vodiči
vedené rušivé veličiny a přenos signálu ve veřejných středněnapěťových sítích (měření na PCC)

Charakteristické znaky napětí ve veřejných sítích zásobujících
elektrickou energií
•

EN 50160
Vlastnosti napětí ve veřejných NN, SN a VN napájecích sítích (měření na
PCC)
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VŠE V ZELENÉ OBLASTI - VÝPADEK ZAŘÍZENÍ
Průmyslový park byl právě dokončen. Všechna zařízení a systémy jsou
moderní a na nejnovějším stavu techniky. Při plánování a realizaci bylo
přísně dbáno na to, aby u všech použitých přístrojů a strojů byly dodrženy
směrnice EMS. Navíc statistické vyhodnocení elektrických parametrů
sítě podle normy EN 50160 potvrzuje, že se všechny parametry nacházejí
v zelené oblasti (příklad obr. 2). Obsáhlé monitorování energie zahrnuje
všechny údaje o spotřebě.
Celé zařízení pracuje optimálně, energeticky efektivně a k výpadkům
dochází dvakrát týdně.
Tento jev není jednotlivým případem. Většinou stojí provozovatelé před
záhadou. Přes pečlivé plánování a dodržování všech předpisů vznikají závažné poruchy, které nemohou být rozpoznány žádným použitým měřicím
prostředkem.
Důvod tohoto spočívá ve složitosti dnešních zařízení. Sečtení rušivých
hladin vede v nepříznivém případě k ovlivňování zařízení (viz obr. 1,
strana 8). Síťové jevy se neprojevují při jednotlivém výskytu na celkovém
statistickém vyhodnocení, což v součtu způsobuje chybné hodnocení
spolehlivosti zařízení.
V tomto případě lze pomocí cílených měření kvality sítě rychle identifikovat potenciální problémy a provést opatření.
Obr. 2
Pomocí takových statistických vyhodnocení kvality sítě je prokazován
soulad příp. identifikovány možné problémy. Zde je však vyžadována
opatrnost. Takové statisticky zprůměrované vyhodnocení nic nevypovídá
o tom, že se v posuzovaném časovém intervalu neudály žádné události.

Statisticky vše OK
POZOR: Přesto jsou
možné problémy!

Náhled do definice normy EN 50160 rychle vyjasní, že i poklesy napětí,
jako na obr. 3, které by s jistotou měly za následek zastavení stroje nebo
zařízení, by se neobjevily ve statistickém vyhodnocení (protože zde jsou
posuzovány pouze 10minutové průměrné hodnoty) a tedy zůstávají při
čistě statistickém vyhodnocení „neviditelné".
Výtah z EN 50160
•• minimálně 95% (NN) příp. 99% (SN) všech 10minutových průměrných
hodnot efektivní hodnoty napájecího napětí musí ležet v rozmezí uvedených mezních hodnot.
•• žádná 10minutová průměrná hodnota efektivní hodnoty napájecího
napětí nesmí ležet mimo mezní hodnotu +10 % / -15 % Un (NN) příp.
±15 % Uc (SN)
Obr. 3 Pokles napětí

KVALITA SÍTĚ

STRANA 10

KVALITA SÍTĚ A ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÉ ENERGIE A DAT
NABÍDKA A SLUŽBY

Plánování
a technika

Měření a zobrazení

Servisní
smlouva

Stacionární
měření
kvality sítě 24/7

Analýza a podpora

Snímače
a přístroje
třetích
poskytovatelů

ZÁKAZNÍK
Mobilní měření
kvality sítě

Sub-aplikace
a automatizace

Softwarová řešení
Realizace projektu

My zhotovujeme modulární řešení a systémy, jakož i řešení a systémy specifické dle zákazníka, které lze kdykoliv rozšířit nezávisle na výrobci.
Prostřednictvím našich chráněných rozhraní nepředstavuje rovněž integrace do již existujících aplikací a systémů s komponenty nejrůznějších
výrobců žádný problém.
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ROZPOZNAT PROBLÉMY DŘÍVE NEŽ VZNIKNOU
SLEDOVÁNÍ KVALITY SÍTĚ NA STRANĚ SPOTŘEBITELE
•
•

Demand Side Power Quality podle IEC TR 63191
IPC (in-plant Points of Coupling)
Posouzení aktuální situace kvality
sítě
Ve druhém kroku budou analyzovány
a posouzeny hlavní zátěže a jejich účinky
na vnitropodnikovou elektrickou síť (např. PQ simulace).
S ohledem na definované cíle bude stanoveno, kde
budou muset být v existujícím systému jaká data zjišťována, aby byly získány potřebné poznatky.
Na základě tohoto budou stanovena potřebná měřicí
zařízení. Přitom bude pokud možno zohledněna již
existující měřicí infrastruktura.

2

Popis souvislostí, cílové představy
a meze
V prvním kroku se provádí analýza interní
síťové infrastruktury pro všechny části
zařízení, zóny, přívody energií a spotřebičů, které jsou
středem zájmu.
Plán určený k realizaci obsahuje účastníky, časový rámec,
zdroje atd.

1

Udržování měřicího systému
V posledním kroku bude měřicí systém
DSPQ zkontrolován za účelem zajištění budoucího dlouhodobého provozu
měřicí infrastruktury. Důležitý je přitom trvale spolehlivý
a z hlediska techniky měření přesný sběr dat.
Důležitá opatření pro jeho dosažení budou diskutována
se zákazníkem a popsána v plánu činností (např. pro
údržbu a opravy).

6

Využití měřicího systému a vyhodnocení naměřených dat
Opatření uvedená v plánu činností byly
odpovídajícím způsobem realizovány
a účinky mohou být verifikovány pomocí měřicího
systému DSPQ.
Získaná data budou systematicky sbírána, ukládána
do paměti a jsou k dispozici pro průběžné vyhodnocování. Proto je možné nepřetržité vyhodnocování
situace ohledně kvality sítě. Zlepšení v průběhu času
budou zvýrazněna.

5

Přibližně 80% všech PQ poruch vzniká uvnitř zařízení za „PCC” (Point of
Common Coupling) a nikoliv v důsledku externích zdrojů.

Deﬁnice plánu činností za účelem
zlepšení situace s kvalitou sítě
Na základě předcházející analýzy budou
navržena vhodná opatření za účelem dosažení popsaných DSPQ cílů (DSPQ: Demand Side Power
Quality). Musí být definován podrobný plán činností.
K tomuto patří všechny aspekty plánované měřicí kampaně - měřicí přístroje a jejich instalace, technický sběr
dat, sestavování a zhutňování, dále rovněž plánování časových oken, interní komunikace a cyklického zkoušení
systému sběru dat v této fázi.

3

Realizace plánu činností za účelem
zavedení měřicího systému kvality
sítě
V dalším kroku bude podrobně realizován
vypracovaný a odsouhlasený plán opatření. Toto se týká
především fyzické instalace všech potřebných komponent pro sběr potřebných dat.
Měřicí systém DSPQ bude vybudován a uveden do
provozu.

4
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STACIONÁRNÍ MĚŘENÍ KVALITY SÍTĚ 24/7
Měření všech elektrických veličin v silnoproudé síti včetně záznamu událostí a funkce zapisování poruch
ŘADA SINEAX AM (AC)
Kompaktní přístroje pro měření a monitorování v silnoproudé síti
• Analýza vyšších harmonických podle IEC 61000-4-7
• 1500 informací ohledně spotřeby energie, stavu sítě a kvality sítě
• Přístroje s montáží do panelů v modulu 96 x 96 mm a 144 x 144 mm
• Zapisovač poruch: Napěťové jevy podle IEC 61000-4-30
SINEAX DM5000 (AC)
Kompaktní přístroj pro sledování všech aspektů silnoproudého rozvodu
• Analýza vyšších harmonických podle IEC 61000-4-7
• Kontrola stavu sítě: Třída 0.1 (U/I), třída 0.2 (P/Q/S)
• Přístroj na montážní lištu
• Zapisovač poruch: Napěťové jevy podle IEC 61000-4-30
Měřicí přístroje na monitorování kvality sítě, metrologicky certiﬁkované
LINAX PQ1000 (AC)
Kompaktní přístroje na monitorování kvality sítě v elektrické síti
• Analýza kvality sítě ve třídě S podle IEC 61000-4-30 v. 3
• Ohodnocení shody v rozvodných sítích a IPC podle běžných norem a podle vlastních mezních hodnot
• Varianty provedení (montáž na lištu s/nebo bez displeje, montáž do panelu 96 x 96 mm)

ziert
Zertifirch
du

LINAX PQ3000/PQ5000 (AC)
Kompaktní přístroje na monitorování kvality sítě v elektrické síti
• Certiﬁkovaná analýza kvality sítě ve třídě A, podle IEC 61000-4-30 v. 3
• Formát výměny dat pro data kvality sítě: PQDIF
• Zprávy o shodě z hlediska kvality sítě přes webovou stránku bez potřeby externího software

LINAX PQ5000-RACK (AC)
Monitorování kvality sítě v elektrické síti v 19" rámu podle EN 60297
• Certiﬁkovaná analýza kvality sítě ve třídě A, podle IEC 61000-4-30 v. 3
• Analýza dvou silnoproudých sítí (např. dvojitá přípojnice, transformátor)
• Volitelný přenos dat přes mobilní síť a synchronizace přes GPS
• Měření proudu přes proudový měnič (1/5 A) nebo snímače malých signálů (< 3 V)
ziert
Zertifirch
du

KVALITA SÍTĚ

STRANA 13

MOBILNÍ MĚŘENÍ KVALITY SÍTĚ
MOBILNÍ PŘÍSTROJE
MAVOWATT 230 (AC/DC)
Třífázové analyzátory energie a síťových poruch
• Analýza kvality sítě v třídě A podle IEC 61000-4-30 v. 3
• Záznam přechodných dat od 32 / 40 µs (50 / 60 Hz)
• Záznam harmonických a interharmonických U (127), I (63)
MAVOWATT 240 (AC/DC)
Všechny funkce přístroje Mavowatt 230 a dále:
• Komunikace WiFi
• Odpovědní moduly pro automatické podávání zpráv ohledně událostí kvality sítě
• Záznam před a po události v rozsahu 10 000 cyklů
MAVOWATT 270 (AC/DC)
Všechny funkce přístroje Mavowatt 240 a dále:
• Záznam přechodných dat od 1 µs
• Pokročilé sledování energie podle IEEE 1459
MAVOWATT 270-400 (AC/DC)
Všechny funkce přístroje Mavowatt 240 a dále:
• Záznam přechodných dat s vysokou rychlostí 1 µs
• Pokročilé monitorování energie podle IEEE 1459
• 400 Hz sledování
MAVOWATT 30 (AC/DC)
8kanálový analyzátor rušení sítě
• Analýza kvality sítě v třídě A podle IEC 61000-4-30 v. 2
• Záznam přechodných dat od 80 µs
• Nízká hmotnost pouze cca 1,9 kg

DRANXPERT
Přenosný zapisovač výkonu a PQ detektor
• 3fázový, obousměrný zapisovač výkonu/energie
• Rozpoznání a záznam běžných PQ problémů
• Rozhraní webového prohlížeče a bezplatný software pro analýzu a podávání zpráv
• Doba provozu akumulátoru 7 h
HDPQ VISA / GUIDE / XPLORER / XPLORER 400 SP (AC/DC)
Obsahuje všechny funkce příslušných přístrojů řady Mavowatt 2xx, avšak:
• Bez displeje, obsluha přes tablet / PC / chytrý telefon
• Napěťové napájení přes měřicí vstupy
• Krytí IP65
MOBILNÍ PŘÍSTROJE, METROLOGICKY CERTIFIKOVANÉ
ziert
Zertifirch
du

LINAX PQ5000 MOBILE (AC)
Mobilní přístroj pro kontrolu kvality elektrické energie v elektrických sítích
• Analýza kvality sítě ve třídě A podle IEC 61000-4-30 v. 3 (metrologicky certiﬁkováno)
• Zprávy o shodě ohledně kvality sítě přes webovou stránku
• Uživatelské rozhraní LAN/WLAN přes PC, notebook, tablet a chytrý telefon.
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24/7 - PŘEHLED PŘÍSTROJŮ PRO STACIONÁRNÍ MĚŘENÍ
Rozlišení přístrojů na kvalitu sítě
Provedení
Displej/ovládání
Měření
IEC 61000-4-30 třída A
Rychlost snímání (šířka pásma)

SINEAX
Řada AM

SINEAX
DM5000

LINAX
PQ1000

96 x 96 / 144 x 144

Mont. lišta DIN

Mont. lišta DIN / 96 x 96

/ tlačítka

/ tlačítka

/ tlačítka

LINAX
PQ3000/PQ5000
Mont. lišta DIN /144 x 144/
rám 19"
/ tlačítka

–
18 kHz (4,5 kHz)

–
18 kHz (4,5 kHz)

Třída S / v. 3
18 kHz (4,5 kHz)

Třída A / v. 3
18 kHz (4,5 kHz)

Měření v periodě při kmitočtu 50 / 60 Hz

360 / 300

360 / 300

360 / 300

360 / 300

Záznam přechodného stavu
RCM

Tvar vlny

Tvar vlny

Tvar vlny

Tvar vlny

EN 50160
IEC 61000-2-2
IEC 61000-2-4
IEC 61000-2-12
IEEE 519
GB/T
0,1
0,2S

Měřič energie

Normy týkající se shody

–

–

Přesnost U / I [%]
Přesnost měřiče energie
Měření napětí
Kategorie přepětí
Počet kanálů
Měřicí rozsah LN / LL

0,1 / 0,1
0,2S / 0,5S

0,1 / 0,1
0,2S

EN 50160
IEC 61000-2-2
IEC 61000-2-4
IEC 61000-2-12
IEEE 519
GB/T
0,2
0,5S

600 V CAT III
4
480 V / 832 V

600 V CAT III
4
480 V / 832 V

600 V CAT III
3
480 V / 832 V

600 V CAT III
4
480 V / 832 V

Frekvence sítě

42 … 69,5 Hz

42 … 69,5 Hz

42 … 69,5 Hz

42 … 69,5 Hz

CT

CT

CT

CT

300 V CAT III

300 V CAT III

300 V CAT III

300 V CAT III

4
5 A / 7,5 A

4
5 A / 7,5 A

3
5 A / 7,5 A

4
5 A / 7,5 A

16GB
–
via prohlížeč

16GB
–
via prohlížeč

16GB
via prohlížeč / SFTP
via prohlížeč / SFTP

16GB
via prohlížeč / SFTP
via prohlížeč / SFTP

–

–

via prohlížeč / software

via prohlížeč / software

100 … 230 V AC/DC
24/48 V DC
5 x 3 min

100 … 230 V AC/DC
24/48 V DC
5 x 3 min

100 … 230 V AC/DC
24/48 V DC
–

100 … 230 V AC/DC
24/48 V DC
5 x 3 min

–

–

–

–

Rozhraní

Ethernet
RS485

Ethernet
RS485

Ethernet
RS485

Ethernet
RS485

Protokol

Modbus
Profinet
IEC 61850

Modbus
Profinet
IEC 61850

Modbus
Profinet
IEC 61850

Modbus
Profinet
IEC 61850

Měření proudu
Technologie snímače
Kategorie
Počet kanálů
Měřicí rozsah (přístroj) In / Imax
Záznam / protokol
Velikost paměti
PQDIF
CSV
Zpráva o shodě v PDF
Pomocná energie
Napájení
Akum. rezerva provozu nebo UPS
Napájení z měření napětí
Komunikace
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HLEDÁNÍ PORUCHY - PŘEHLED MOBILNÍCH PŘÍSTROJŮ
MAVOWATT
230

MAVOWATT
240

MAVOWATT
270

MAVOWATT
270-400

MAVOWATT
30

DRANXPERT

HDPQ Guide SP

LINAX PQ5000
MOBILE

Ruční

Ruční

Ruční

Ruční

Ruční

Ruční

Ruční

Ruční

/ dotykový

/ dotykový

/ dotykový

/ dotykový

/ dotykový

– / WebGui

– / vzdálený tablet

– / WebGui

Třída A / v. 2
12,8 kHz

–
32 ksps

Třída A / v. 3
25,6 kHz (7 kHz)

Třída A / v. 3
18 kHz (4,5 kHz)

256 / 213

128

512 / 427

360 / 300

Třída A / v. 3
Třída A / v. 3
Třída /v. 3
Třída A / v. 3
25,6 kHz (7 kHz) 25,6 kHz (7 kHz) 25,6 kHz (7 kHz) 25,6 kHz (9 kHz)
512 / 427
512 / 427
512 / 427
512 / 427
(400 Hz: 32)
>32µs

>32µs

>1µs

>1µs

>80µs

–

>32µs

–

–

–

–

–

–

–

–

–

EN 50160
IEEE 519

EN 50160
IEEE 519

EN 50160
IEEE 519

EN 50160
IEEE 519

EN 50160
IEEE 519

0,1±0,05FS
0,2S

0,1±0,05FS
0,2S

0,1±0,05FS
0,2S

0,1±0,05FS
0,2S

0,1±0,05FS
–

±0,1% + snímač

0,1 %

0,1±0,05FS
0,2S

1000 V CAT III
4
600 V / 1000 V
16 … 25 Hz
42,5 … 65 Hz

1000 V CAT III
4
600 V / 1000 V
16 … 25 Hz
42,5 … 65 Hz

1000 V CAT III
4
600 V / 1000 V
16 … 25 Hz
42,5 … 65 Hz

1000 V CAT III
4
600 V / 1000 V
42,5 … 65 Hz
380 … 420 Hz

600 V CAT III
4
600 V / 1000 V
15 … 20 Hz
40 … 3000 Hz

600 Vrms CATIII
3
600 V
45 Hz … 55 Hz
55 Hz … 65 Hz

1000 V CAT III
4
600 V / 1000 V
16 … 25 Hz
42,5 … 65 Hz

600 V CAT III
4
480 V / 832 V

Rogowski/CT

Rogowski/kleštiny

Rogowski/kleštiny
600 V CAT IV /
600 V CAT III
4
–

Rogowski/kleštiny Rogowski/kleštiny Rogowski/kleštiny Rogowski/kleštiny Rogowski/kleštiny

–

EN 50160
IEEE 519

EN 50160
IEC 61000-2-2
IEC 61000-2-4
IEC 61000-2-12
IEEE 519.3
GB/T
0,1
0,2S

50 Hz / 60 Hz

600 V CAT IV

600 V CAT IV

600 V CAT IV

600 V CAT IV

300 V CAT III

600 V CAT III

600 V CAT IV

4
–

4
–

4
–

4
–

4
–

4
0,333 Vrms FS

4
–

4GB
via software

4GB
via software

4GB
via software

4GB
via software

4GB
via software

4GB
via software

via software

via software

via software

via software

via software

8GB
–
via software

via software

16GB
via prohlížeč / SFTP
via prohlížeč / SFTP

via software

via software

via software

via software

via software

–

via software

via prohlížeč / software

100…240 V AC
12 V DC
3h

100…240 V AC
12 V DC
3h

100…240 V AC
12 V DC
2,5h

100…240 V AC
12 V DC
2,5h

100…240 V AC
12 V DC
3h

–

–

–

–

–

Ethernet
Bluetooth

Ethernet
Bluetooth
USB
WiFi

Ethernet
Bluetooth
USB
WiFi

Ethernet
Bluetooth
USB
WiFi

Ethernet
Bluetooth
USB
WiFi

Modbus

Modbus

Modbus

Modbus

Modbus

90…264 VAC
7 h baterie

100…240 V AC
12 V DC
3h

–

100 … 240 V AC
5 x 3 min
(L-N)

Ethernet, USB

Ethernet
Bluetooth
USB
WiFi

Ethernet
WiFi

Modbus, BACnet

Modbus

Modbus
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VYHODNOCOVACÍ SOFTWARE PRO MĚŘICÍ PŘÍSTROJE KVALITY SÍTĚ
Následující tabulka ukazuje, které přístroje mohou být používány společně s jakým software.
Výkonový rozsah různých softwarových řešení zjistěte, prosím, na následujících stránkách.
PŘÍSTROJ

Vizualizace
prostřednictvím
web prohlížeče

PQ difractor

PQ-Easy
Reporting

LINAX ŘADA PQ
SINEAX ŘADA AM
SINEAX DM5000
SINEAX DM5S/F
APLUS
MAVOWATT 2XX
MAVOWATT 30
DRANXPERT
LINAX PQ5000
MOBILE
HDPQ SP
CIZÍ PŘÍSTROJE 1)
1) Pouze po konzultaci s dodavatelem software.
Jednotlivé přístroje a softwarové funkce zjistěte z příslušné dokumentace.

SMARTCOLLECT SC²

DRAN-VIEW

PQVIEW

REST
rozhraní

KVALITA SÍTĚ
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PQ DIFRACTOR
BEZPLATNÝ SOFTWARE PRO ANALÝZY
•

Čtecí přístroj PQDIF

PQ-EASY REPORTING
ZPRÁVY O SHODĚ KVALITY SÍTĚ PŘES WEBOVÝ PROHLÍŽEČ
•

Reportování kvality sítě pro posouzení shody dle standardních norem
EN 50160 (6 variant), IEC 61000-2-2, IEC 61000-2-4 (3 varianty),
IEC 61000-2-12, IEEE 519, GB/T a mezních hodnot specifických dle zákazníka

Rozsah zpráv může být vybrán ze tří stupňů:
• Přehled shody
• Přehled se statistickými detaily
• Přehled, statistické detaily a přehled událostí
•

Tisk vlastního firemního loga

Übereinstimmungsbericht 'EN50160 NS'
Main Feeder
Main Feeder G2, Aargauerstrasse 7, 5610 Wohlen
Übereinstimmungsbericht 'EN50160 NS'

nicht konform
erfüllt
unvollständig
22.11.2018, 10:42:23
21.10.2018, 00:00:00 - 28.10.2018, 00:00:00

Erstelldatum
Messzeitraum
Messpunkt
Adresse

Energieversorger

Main Feeder
Main Feeder G2
Aargauerstrasse 7
5610 Wohlen
IBW Wohlen

Anschlussart
Nennspannung
Nennstrom
Netzfrequenz

Geräte-Information
Device tag
PQ3000 Testdevice

Gerätetyp
Camille Bauer PQ3000

Seriennummer
1175278002

Grenzwerte

4-Leiter ungleichbel.
230.0 V

250.0 A
Spannungs-Unsymmetrie

50Hz
gemessen
min.
Mittel
0.02
0.20
Firmwareversion
1.10.3864-1714

Grenzwert 1

Frequenz
Spannung
Langzeitflicker Plt
Signalspannung
Spannungs-Unsymmetrie
THD Spannung
Harmonische U
95.0 % einer Woche

Übereinstimmungsbericht 'EN50160 NS'
Main Feeder
Main Feeder G2, Aargauerstrasse 7, 5610 Wohlen

H2
2.0
H15
0.5
H28
H41
-

99.5 % einer Woche
-1.00 %
1.00 %
95.0 % einer Woche
-10.00 %
10.00 %
95.0 % einer Woche
0.0
1.0
99.0 % einer Woche
0.00 %
9.00 %
95.0 % einer Woche
0.00 %
2.00 %
95.0 % einer Woche
0.00 %
8.00 %
H3
H4
H5
H6
H7
5.0
1.0
6.0
0.5
5.0
H16 H17 H18 H19 H20
0.5
0.5
2.0
0.5
1.5
H29 H30 H31 H32 H33
H42 H43 H44 H45 H46
-

max.
0.44

Verletzung Grenze 1 Verletzung Grenze 2
0.000 %

0.000 %

100.0 % einer Woche
-6 %
4%
100.0 % einer Woche
-15 %
10 %

0.000 %

fehlend

Resultat

0.000 %

erfüllt

Ereignisse
neg/pos
500%

Grenzwert 1

450%
400%
350%
H8
0.5
H21
0.5
H34
H47
-

H9
1.5
H22
0.5
H35
H48
-

H10
0.5
H23
1.5
H36
H49
-

H11
3.5
H24
0.5
H37
H50
-

H12
0.5
H25
1.5
H38
-

H13
3.0
H26
H39
-

300%

H14
0.5
H27
H40
-

250%
200%
150%
100%
neg/pos
50%

Kommentar
Test

Messzeitraum
21.10.2018, 00:00:00 - 28.10.2018, 00:00:00

0.000 %

Übereinstimmungsbericht 'EN50160 NS'
Main Feeder
Main Feeder G2, Aargauerstrasse 7, 5610 Wohlen

Grenzwert 2

0%
0.0002 s

0.001 s

Erstelldatum: 22.11.2018, 10:42:23

STACIONÁRNÍ VIZUALIZACE SÍTĚ
Interaktivní jednoliniový diagram
Funkční ovládací panel
• Hlášení událostí a výstražná hlášení
• Začlenění přístrojů různých výrobců
• Integrace WebGUI
• Energy Monitoring System (EMS)
• Chytrá funkce Zoom
• Interaktivní 2D/3D pohledy
• Flexibilní datová komunikace
• Bezpečný webový systém
•
•

0.02 s

0.5 s

10 s

Erstelldatum: 22.11.2018, 10:42:23

Seite 7 von 10

Messzeitraum
21.10.2018, 00:00:00 - 28.10.2018, 00:00:00

SMARTCOLLECT® SC2

0.003 s

Ereignistyp: Spannungseinbruch
Triggerkanal: U3
Zeit: 25.10.18 15:57:16.3870
Dauer [s]: 0.039977
Restspannung: 187.261 V
Tiefe: 42.7387 V

Seite 1 von 10

Messzeitraum
21.10.2018, 00:00:00 - 28.10.2018, 00:00:00

Grenzwert 1

Erstelldatum: 22.11.2018, 10:42:23

Seite 10 von 10
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DRAN-VIEW
SOFTWARE PRO ANALÝZU SÍTĚ
Úspěšný software využívaný tisíci zákazníky
Použití založené na Windows
• Jednoduchá a rychlá vizualizace a analýza výkonových
dat a dat monitorování energií
• Funkce specifické podle zákazníka a výkonově silné
analytické funkce
•
•

PQVIEW
INTELIGENTNÍ SOFTWARE PRO ANALÝZU KVALITY SÍTĚ
Pracuje jako systémový řadič a uživatelská plocha
Automatizovaná komunikace s připojenými přístroji použitím podporovaných komunikačních metod
• Použití od středního systému až po monitorování rozsáhlých zařízení a napájecích systémů
• Data, jako jsou trendy, zobrazení v reálném čase a zprávy, lze bez problémů kontrolovat a předávat, např. Word, Excel
• Architektura Client - server (databanka)
• Možný webový přístup
• K dispozici ve čtyřech aplikačních verzích (PQView Starter, PQView Express, PQView Standard, PQView Professional)
•
•

KVALITA SÍTĚ

KVALITA SÍTĚ
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PŘÍKLAD POUŽITÍ
Systém pro energetický management, kvalitu sítě a automatizaci čerpadel

Hlavní kontrolní prostor
TCP/IP
Stanice 1

TCP/IP
Stanice 2

Stanice 3

Detail stanice 2

STREAM B

STREAM A
Standalone EMS Work Station
TCP/IP
PQ3000

PQ3000

PQ3000

PQ3000

AM3000

CU5000

CU5000

CU5000

CU5000

CU5000

CU5000

PQ3000

PQ3000

CU5000

PQ3000

PQ3000

AM3000

CU5000

CU5000

CU5000

CU5000

KVALITA SÍTĚ
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PŘÍKLAD POUŽITÍ

Alarm 1
Alarm 2

630kVA

400kVA

4.3

4.1
4.4

Alarm 1

Kontrolka 2

Alarm 2

NKA

630kVA

630kVA

1.5

1.6
1.7

1.4

630kVA

3x1x95
18.1

18.4
18.3

3.2

Alarm 2

3.3

3.1

Alarm 1

18.2

1.2

1.1

1.3

Kontrolka 1

4.2

3x1x95

2.4

3x95

2.2

2.3

3x1x95

2.1

3x1x95

Alarm 2

12.3

12.2

M

3x1x95

Alarm 1

12.1

25.230

25.220

NKA

25.210

1000kVA

1000kVA
21.2

21.5

21.3

630kVA

21.4

M

21.1

22.3
22.2

Alarm 2

26.5

22.4

Alarm 1

22.1

Vizualizace a vyhodnocení naměřených dat v rozvodné síti pomocí výstražné kontrolky

nebo

alarm aktuální nebo předchozí

alarm aktuální

Spodní stanice obec

630kVA

vše ok

5.3

Alarm 2 (potvrzení)
5.1

Alarm 1 (stanice)

5.4

630kVA

3x1x95

nebo

žádný alarm

Centrála

Router

U1

U2

U3

Systematické monitorování rozvodných sítí poskytuje provozovateli rychlý
přehled o aktuální situaci v jeho síti a umožňuje mu bezodkladně a cíleně
reagovat na avizované nebo aktuální problémy.
Zde se nabízí malý systém SCADA s celkovým přehledem, ze kterého se

SQL
LAN

SMARTCOLLECT

může provozovatel „proklikat" do každé podřízené stanice a vyžádat si
podrobné informace.
Alarmy budou ihned zviditelněny a musí být, i když již odezněly, vždy
jednotlivě potvrzeny.

KVALITA SÍTĚ
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PŘÍKLAD POUŽITÍ

EPS A

30,0 kW

G

10,0 kW 0,7 kW

USV

+
-

50,0 kW 15,0 kW

DC/AC A
0,0 kW

7,0 kW
5,5 kW

MDU A

+F11 +F10 +F09 +F08 +F07 +F06
0,3 kW

0,1 kW

+F05 +F04 +F03 +F02 +F01
0,5 kW

PDU AB1

+
-

DC/AC B

0,15 kW

PDU AB2

Výpočetní střediska se nenacházejí celosvětově pouze v samostatné
formě, nýbrž se vyskytují v mnoha dalších oblastech.
K těmto patří banky, pojišťovny, průmyslové podniky, nemocnice, letiště,
dodavatelé energie, úřady atd. Přitom neznamená enormní spotřeba
energie velkou výzvu pouze pro provozovatele výpočetních středisek, nýbrž
také pro dodavatele energie. Jako u všech provozovatelů výpočetních
středisek je provozní disponibilita 24/7 fundamentální. V těchto případech
jsou uzavírány smlouvy s dodavateli energií a systematicky zaváděna
další redundantní opatření, která mají zajistit napájení bez přerušení. Mezi
tato opatření patří bateriové akumulátory, dále generátory a redundantní
napájecí vedení do výpočetního střediska.
Vedle hlediska kvantitativní bezpečnosti zásobování přiváděnou energií
existuje ovšem ještě kvalitativní hledisko.

Energie ve výpočetním středisku se dále rozvádí přes více než 50 rozvodných okruhů v rozsahu středního a nízkého napětí. odezněly

7,0 kW

USV
3,2 kW

G

Trafo B

Trafo A

Monitorování kvality sítě ve výpočetních střediscích
EPS B

32,0 kW 10,0 kW

6,8 kW

0,0 kW

+F01 +F02 +F03 +F04 +F05
1,1 kW

0,7 kW

PDU AB3

PDU AB4

+F06

+F07 +F08 +F09 +F10 +F11
0,4 kW

MDU B

0,6 kW

K tomuto patří, podle specifikace s nebo bez standardizace IEC (např. podle IEC 61000-4-30, kapitola 5.1 - 5.12, třída A), vyšší harmonická napětí,
flikry, poklesy napětí, nadměrné zvýšení napětí, přechodné jevy, rychlé
změny napětí (RVC) atd. Vlivy na tyto jevy mohou způsobit trvalé škody
na serverech a infrastruktuře (např. neřízené snižování rychlosti strojů,
generování vad zařízení, atd.), a proto musí být včas rozpoznány.
Aby bylo ovšem možné tyto jevy aktuálně zviditelnit, je zapotřebí kontinuální analýza kvality sítě, poněvadž sítě se chovají dynamicky v důsledku
nepřetržitě se měnících spotřebních a napájecích situací, které jsou
způsobovány jak nelineárními spotřebiči (např. LED osvětleními, frekvenčně řízenými klimatizačními systémy, spínacími prvky serverů atd.), tak
i decentrálními výrobci energie (např. PV zařízeními na střeše výpočetního
střediska atd.).

KVALITA SÍTĚ
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PŘÍKLAD POUŽITÍ
Měření kvality sítě a komunikace s řídicím místem
Vizualizace a vyhodnocení

Kontrolní středisko
(řídicí místo)
Kvalita sítě

SMARTCOLLECT
Firewall

VPN

Cloud
(internet)

Zařízení 1
(celosvětově)

Zařízení 2
(celosvětově)
Kvalita sítě

Měřič energie

GSM/LTE router
Firewall

GSM/LTE router
Firewall

Měření kvality sítě

VPN

Cloud
(internet)

Zařízení 3
(celosvětově)

Zařízení 4
(celosvětově)
Sběrač dat

GSM/LTE router
Firewall

GSM/LTE router
Firewall

Měření elektrických veličin

VPN

Cloud
(internet)

Zařízení 5
(celosvětově)
Kvalita sítě

Elektrická
veličina

GSM/LTE router
Firewall

Měřič energie

Měření kvality sítě

Zařízení… n
Data kvality sítě decentrálních zařízení a závodů mohou být přenesena
různými způsoby do řídicího místa a zde centrálně spravována a vyhodnocována.
Bezpečnou a spolehlivou možnost představuje VPN (Virtual Private
Network) spojení. Toto představuje bezpečné propojení mezi lokální sítí

a decentrálními měřicími jednotkami, které je použitím klíčování zabezpečeno proti odposlouchávání a manipulacím.
VPN spojení umožňuje obousměrnou výměnu dat v plném rozsahu, která
se omezuje na přístroje začleněné do této sítě.

KVALITA SÍTĚ
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DOPORUČUJEME
Náš partner pro řešení, firma Schaﬀner, nabízí celé portfolio řešení pro
kvalitu proudu včetně síťových filtrů, pasivních a aktivních filtrů na vyšší harmonické a výstupních filtrů. Tento přístup nabízí rozsáhlé možnosti a řešení
s velice dobrým poměrem cena/užitek.

Síťové ﬁltry
Síťové filtry, které jsou provozovány na síťové straně hnacích systémů,
chrání efektivně elektroniku měniče střídavého proudu na stejnosměrný
a meziobvodových kondenzátorů proti zapínacím, špičkovým a zkratovým
proudům. Kromě toho budou zřetelně redukovány nízkofrekvenční poruchy
a vyšší harmonické. V mnoha případech, u kterých jsou kombinovány
síťové tlumivky s pasivními vyššími harmonickými filtry nebo aktivními
vyššími harmonickými filtry, můžeme nabídnout technicky a komerčně
velice optimalizovaná řešení.

Aktivní a pasivní ﬁltry vyšších harmonických
Pomocí filtrů vyšších harmonických se daří dodržovat mezinárodní normy,
jako jsou např. IEEE 519-1992 nebo EN 61000-3-12, jakož i místní předpisy dodavatelů elektrické energie. Tímto způsobem je možné
snížit elektrická a tepelná zatížení elektrické infrastruktury, vyřadit riziko
bezpečnostních problémů v souvislosti s vyššími harmonickými a podporovat dlouhodobou energetickou účinnost a úspory nákladů. Pasivní
filtry Ecosine® představují průmyslový standard pro 6pulzní usměrňovače
a negenerativní motorové pohony, přičemž často dosahují předem stanovenou hodnotu < 5 % THDi. Aktivní vyšší harmonické filtry jsou vhodné
pro smíšenou zátěž a dynamické aplikace. Aktivní filtry Ecosine® disponují
moderní digitální technikou. Na základě reakční doby nižší než100 μs se
dosahuje účinného tlumení vyšších harmonických, výkonového korekčního
koeficientu a vyrovnání zátěže v reálném čase.
Výstupní ﬁltr a zátěžové tlumivky
Konstrukční prvky na výstupu pro ochranu motoru a zlepšení bezpečnosti,
disponibility a funkčnosti zařízení. Použitím u frekvenčních měničů na
straně výstupu zajišťuji tyto filtry řádný provoz tím způsobem, že zamezují nákladným prostojům systémů, výrobních zařízení, strojů a množství
dalších průmyslových aplikací a aplikací pro domácnosti s motorovým pohonem v důsledku předčasného poškození motoru. Vhodné řešení výstupu
dokonce umožňuje použití nestíněných motorových kabelů, paralelní používání několika motorů u stejného pohonu nebo dovybavení nově vyvíjenými
motory v zařízeních se starými motory a nestíněnou kabeláží.

Dotazy směřujte na: cbm-schaﬀner@camillebauer.com

www.gmc.cz ▪ gmc@gmc.cz

SM-1048-041-10-CZ-01.22
Změny vyhrazeny

GMC - měřicí technika, s.r.o.
Fügnerova 1a ▪ 567 01 Blansko ▪ Česká republika
TEL +420 516 482 611, +420 516 410 905

