zenon – Automação de
Usinas Hidrelétricas
Usinas hidrelétricas são visualizadas e controladas,
bem como otimizadas com relatórios abrangentes,
usando o software zenon.
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Tenha a Energia Hidrelétrica Sob Controle
Use zenon Energy Edition para o monitoramento, controle e otimização de usinas
hidrelétricas. Assim, você não apenas tem todas as usinas sob controle, como também se
beneficia de baixos custos de operação e alta produtividade.
O monitoramento e controle de usinas hidrelétricas com toda

quemas hidráulicos importados do AUTOCAD, por exemplo, ou

sua especiﬁcidade de dados e funções é um desaﬁo à parte.

o uso de faceplates para controladores de bombas e motores.

zenon Energy Edition lhe oferece funções adequadas para
sando pela visualização e controle, até a emissão de relató-
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rios. Você pode usar o zenon para controlar localmente uma

zenon é altamente escalável. O sistema pode ser usado como

única usina ou várias, em um sistema em nível superior.

uma IHM (Interface Homem-Máquina) local para os compo-

aumentar a eﬁciência – desde a conﬁguração do projeto, pas-
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nentes de uma usina, como as turbinas, geradores e conversores. Alternativamente, você pode utilizar as mesmas aplicações que foram desenvolvidas para as IHMs, nas estações

Você economiza tempo e esforço de engenharia pois o zenon

SCADA da sala de controle, sem que haja necessidade de cria-

conecta o universo da geração e distribuição de energia ao

ção de nova aplicação. A visualização pode ser exatamente a

universo da automação de processos em um único ambiente

mesma na sala de controle e nas IHMs locais, o que garante

de desenvolvimento. Graças à variedade de drivers de comu-

fácil reconhecimento das telas e janelas de operação, evitan-

nicação para os dois universos, você pode conectar todas as

do erros operacionais. Além disto, a manutenção é feita em

subestações de uma usina hidrelétrica diretamente no siste-

apenas um local, sendo transferida para todo o sistema au-

ma, sem uso de gateways. O sistema suporta processamento

tomaticamente. O software zenon é particularmente fácil e

de comando, incluindo características especíﬁcas de driver, tais

intuitivo, tanto para as equipes de operação, quanto para as

como “Selecionar antes de operar”, bem como a exibição de es-

de manutenção das usinas.
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Na ocorrência de eventos e/ou alarmes a gestão de alarmes
permite reações rápidas. Limites conﬁgurados disparam alar-

sempre armazenados de forma
transparente, sem o usuário ter que se
preocupar sobre onde eles estão.

O módulo Message Control instiga uma corrente de comuni-

    
 

cação na ocorrência de alarmes. Gestores, engenheiros e equi-

Normalmente, é necessário analisar o estado das variáveis

pes de prontidão podem ser informadas por SMS, e-mail ou

ou equipamentos após um problema ou uma operação ina-

uma chamada telefônica com texto pré-deﬁnido. Se alguém

dequada. O zenon elimina o trabalho de busca e sincronismo

não puder ser notiﬁcado, o sistema informa automaticamente

de dados em arquivos gravados. O módulo integrado Process

a próxima pessoa da lista. Isso garante uma reação rápida na

Recorder exibe o histórico de operação de forma visual, no

ocorrência de eventos.

formato de um playback da operação. A análise visual, com a

mes que podem, por sua vez, disparar reações automatizadas.

Para muitos relatórios, a saída em certos formatos é ne-

navegação cronológica usando a barra de tempo, se apresen-

cessária para processamento e análise posteriores. Por essa

ta mais eﬁciente do que a análise de uma enorme massa de

razão, o zenon gera listas de alarme em formato (.CSV), para

números. Você pode, assim, analisar, identiﬁcar o tempo e a

que você possa analisar livremente os dados quando precisar

sequência de falhas mais facilmente, além de gravar a opera-

e também possa criar relatórios em Excel ou outras aplicações.

ção de subsistemas especíﬁcos de forma simples e eﬁciente.
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Arquivamento é uma função central do zenon. Alarmes,

zenon suporta todos os protocolos de comunicação comuns

eventos e valores medidos são registrados e estão disponí-

da indústria de energia, como IEC 61850, IEC 60870, DNP3

veis para análises, relatórios e tendências. Dados de arqui-

entre outros. Outras funções incluem possibilidades abran-

vo podem ser armazenados na base de dados interna ou, de

gentes de visualização, relatórios intuitivos, simulações de

forma alternativa, em bases de dados externas ou na nuvem.

processo, arquivamento normatizados e muito mais.

Independentemente de sua localização, todos os dados são

our solutions for the
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