Automação de
Subestações com zenon
zenon automatiza subestações como um sistema de
controle no local, como visualização de processo
na sala de controle ou serve como gateway para
sistemas de controle de nível superior.
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Automatize Ergonomicamente sua
Subestação com zenon
Use zenon Energy Edition para operação eficiente e segura de subestações – seja operação
completamente automatizada ou operação local de forma manual. Você se beneficia da
rápida configuração de projeto, operação fácil e máxima segurança.

zenon Energy Edition é o software ideal para supervisão e

redundância de várias maneiras, incluindo suporte para o

controle das comutações em subestações, sejam elas indivi-

Protocolo de Redundância Paralela (PRP).

duais ou sequenciais. Você pode usar o sistema como:
 Um sistema de controle local IHM (Interface homem-máquina)

Erros de operação são evitados através de intertravamento – o uso dos Sequenciadores de Comando (Command Sequencer) automatiza as sequências de comando recorrentes.

 Visualização de processo na sala de controle (SCADA)

Você pode, assim, aumentar signiﬁcantemente a segurança da

 Gateway para sistemas de controle em nível superior

operação.
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Muitos critérios determinam o planejamento e operação de

ç 
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subestações. Porém, é acima de tudo uma questão de ope-

zenon é um sistema ﬂexível para todos os níveis de automa-

ração livre de falhas que garante o fornecimento eﬁciente de

ção. Você pode usar o software tanto para operação comple-

energia. zenon é um software robusto que garante perfeita

tamente automatizada de subestações, como também nas in-
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terfaces ergonômicas do usuário (IHM) para operação local.

fácil. Os protocolos a seguir,

Em todos os casos, a supervisão e o controle são facilitados

entre outros, são suportados:

por meio da visualização ampla e clara de todo o sistema.

 Cliente/Servidor IEC 61850 e GOOSE

  – 
   

 IEC 61850 Edição 2 (certiﬁcado por TÜV Süd)
 IEC 61400-25
 IEC 60870-5 (101/103/104)

Conﬁgure seu aplicativo de controle de subestação rapida-

 DNP3

mente e sem erros, sem ter que escrever uma única linha de

 IEC 62056-21

código de programação. zenon é estruturado de maneira com-

 OPC UA

pletamente focada no objeto – você pode usar um objeto que

 Modbus

foi deﬁnido uma vez em toda a aplicação, ou em outras, sem

 IEEE C37.118 (Synchrophasor)

que seja necessário redesenhá-lo ou conﬁgurá-lo novamente.

 IEC 61850-90-5

Integre componentes, processos e funções facilmente, apenas
e manter projetos extensos de forma rápida e eﬁciente. Até

  


funções complexas como intertravamentos ou redundâncias

Outras funções do zenon que simpliﬁcam a operação de su-

são nativas do zenon, como padrão, e são conﬁguradas sem

bestações são, entre outras, possibilidades de visualização

nenhum trabalho de programação. Como resultado, projetos

abrangentes, o módulo Process Recorder, para gravação e

são desenvolvidos rápida e facilmente, e sem erros.

reprodução da operação de forma gráﬁca, relatórios intuiti-

com o clique do mouse. Você pode, desta forma, conﬁgurar

 61850  
zenon suporta todos os protocolos de comunicação comuns
na indústria de energia. Conﬁgure seu sistema com funções
pré-preparadas e conecte vários tipos de hardware ao sistema. Assim você habilita a comunicação de forma rápida e

vos, arquivamento normatizado e simulações de processos
eﬁcientes.
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