
Riadiaci systém a ochrany boli v minulosti
vzájomne oddelené. A� na základe pou�íva-
nia spoloènej technológie (mikro proce-
sory a signálne procesory) ich bolo mo�-
né integrova� do jedného zariadenia.
VATECH SAT v súlade s týmito novými
mo�nos�ami uvádza na trh integrovaný
kontrolér po¾a BC 1703 ACP. Samotný sys-
tém ACP (automation, control & protec-
tion system) u� zjednocuje technologické
funkcie, ako meranie, riadenie, reguláciu
a ochranu v jednom zariadení.

BC 1703 ACP je pou�ite¾ný pre napätia VN
a VVN.

Napriek integrácii riadenia a ochrán v jed-
nom zariadení je ich èinnos� nezávislá.
Umo�òujú to dve nezávislé centrálne jed-
notky, prièom ka�dá plní funkcie samostat-
ne. Ako vo¾bu je mo�né vyu�i� aj zálo�ný
zdroj napätia.

Na ukladanie parametrov v BC 1703 ACP
sa pou�ívaná rovnaká flash karta ako v di-
gitálnych kamerách. Vïaka tomu je výme-
na zariadení zalo�ená na princípe �plug &
play�.

Pri presune na flash
kartu sú dáta ulo�ené
a zálohované. Uklada-
nie dát do PC nie je potrebné a po�adované
údaje sú stále k dispozícii. Doba, poèas kto-
rej je zariadenie mimo prevádzky, je mini-
malizovaná funkciou dia¾kovej údr�by.

Ïal�ou dôle�itou funkciou sú komunikaè-
né schopnosti BC 1703 ACP, prièom komu-
nikaèné �tandardy IEC 60870-5-101/103/
104 garantujú jednoznaèné adresovanie
od zberu a� po zobrazenie dát.

Pou�ívanie týchto �tandardných komuni-
kaèných protokolov umo�òuje spojenie
s inými zariadeniami.

Z ekonomického h¾adiska sú dôle�itým
aspektom náklady na údr�bu a in�iniering.
V prípade BC 1703 ACP vieme zabezpeèi�
optimalizáciu nákladov pomocou SAT
TOOLBOX II.

Riadiace a blokovacie funkcie sú navrhova-
né pomocou CAEx plus v súlade s IEC
61131-3. CAEx plus je na trhu známy
a osvedèený prostriedok na uvedené èin-
nosti, èo významne zni�uje èas potrebný
na �kolenia.

Zavedenie objektovej orientácie umo�òuje
pou�i� technologické prvky rovnakého
charakteru (výkonové vypínaèe, odpájaèe
atï.) aj pri projektovaní.

Úzka väzba s nástrojmi CAD garantuje
aktuálnos� a trvalos� dokumentácie celej
sústavy a� po obvodovú schému.

V�etky in�inierske èinnosti, od systémovej
diagnostiky a� po on-line testovanie, mô�e-
me realizova� aj dia¾kovo, prostredníctvom
SAT TOOLBOX II.

Zásluhou oddeleného dátového modelu,
ktorý je definovaný svojou architektúrou,
mô�u by� riadenie i ochrana parametrizo-
vané samostatne (ochrana heslom).

Struèná charakteristika

Aplikácia
Automatizácia po¾a s pou�itím funkcie
integrovanej ochrany:
� mo�nos� pripoji� 10 zariadení,
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� ochrana DT/IDMTL smerová a nesme-
rová,

� di�tanèná ochrana vo vývoji.

Komunikácia
� mo�nos� pou�i� 3 sériové rozhrania pod-

¾a normy IEC 60870-5-101/103,
� komunikácie LAN/WAN pod¾a normy

IEC 60870-5-104,
� mno�stvo cudzích protokolov.

Integrovaný webserver 
(vo vývoji)
� systémová diagnóza,
� simulácia procesov a ich zobrazenie.

Plug & play cez flash kartu
� ulo�enie parametrov a firmvéru na flash

karte,
� na výmenu modulov nie je potrebný ïal-

�í nástroj.

Jedno zariadenie 
na riadenie i ochranu
� trvalé ulo�enie údajov,
� objektová orientácia,
� vytváranie riadiacich funkciá v súlade

s normou IEC 61131-3,
� mo�nos� vzdialene realizova� v�etky in�i-

nierske èinnosti.

Autonómnos� riadenia a ochrán
� autonómna funkènos� ochrany a riade-

nia pou�itím dvoch samostatných CPU,
� mo�nos� oddelenia in�inieringu pre ria-

denie a ochranu,
� �iadne vzájomné vplyvy medzi ochranou

a riadením.
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