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SMART GRIDS

Układy zasilania gwarantowanego:

• kompaktowe rozmiary z łatwą rozbudową systemu

• zasilacz o funkcjonalności UPS

• układ zasilania odporny na zmienne warunki środowiskowe 
i wahania temperatur

• odporność na kondensację pary wodnej

• diagnostyka akumulatora - cykliczne i automatyczne testy baterii

• ochrona akumulatora przed głębokim rozładowaniem

• sygnalizacja stanu pracy układu

• ładowanie z kompensacją temperaturową

• komunikacja, parametryzacja oraz integracja ze sterownikiem

• wysoka sprawność

• niska cena

Wymagania dla obiektów elektroenergetycznych
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EPSITRON®

Niezawodne podtrzymanie zasilania również w przypadku 

dłuższych awarii.

Bezprzerwowe zasilacze awaryjne UPS, składające się 

z jednostki ładująco-kontrolującej oraz jednej lub kilku baterii 

pewnie zasilających urządzenia.
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Bezprzerwowe zasilacze awaryjne (UPS)

Zalety:

● UPS z zintegrowanym zasilaczem (787-1675)

● funkcjonalność umożliwiająca lepszą konserwację 

oraz wydłużająca żywotność baterii dzięki „Battery Control“

● wizualizacja stanu oraz możliwość parametryzacji



EPSITRON®
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Bezprzerwowe zasilacze awaryjne (UPS)

Właściwości:

• UPS z zintegrowanym zasilaczem

• funkcjonalność Battery Control informuje o stanie naładowania 

i starzenia się akumulatora

• funkcja monitorowania poprzez bezpotencjałowe styki

• interfejs RS-232: parametryzacja & monitorowanie

• temperatura pracy: -25°C… +70°C

• podłączenie: wielowtyki z zaciskiem sprężynowym CAGE CLAMP®

• funkcje TopBoost i PowerBoost

Zalety:

• brak konieczności stosowania dodatkowego zasilacza

• wysoka niezawodność dzięki: 

o monitorowaniu lokalnemu i zdalnemu

o 3-stopniowemu ładowaniu akumulatorów
- zwiększona żywotność baterii

o przewidywalne okresy konserwacji dzięki Battery Control



EPSITRON®
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Battery Control

„BATTERY CONTROL” – funkcjonalność zapewniająca większe bezpieczeństwo

Dzięki ciągłej wymianie danych pomiędzy jednostką ładująco-kontrolującą a modułem baterii można zrealizować niezawodny
system zarządzania bateriami. Optymalny proces ładowania odbywa się w sposób bezpieczny dla żywotności akumulatorów
i dodatkowo, w momencie stwierdzenia ich zużycia, zostaje wystawiony odpowiedni sygnał do nadrzędnego systemu
sterowania.



EPSITRON®

Właściwości:

• układ elektroniczny do kontroli

pracy baterii współpracujący 
z jednostką UPS

• przekazywane informacje:

o temperatura akumulatora

o typ akumulatora

o czas eksploatacji 

Zalety:

• automatyczne rozpoznawanie 
podłączonych baterii

• niezawodny system wczesnego 
ostrzegania w przypadku 

niskiej żywotności podłączonej baterii

• maksymalna żywotność baterii dzięki 
ładowaniu akumulatorów z 
kompensacją temperaturową
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Battery Control

Co zyskujesz:

• ograniczenie kosztów eksploatacji

• łatwiejszą obsługę

• redukcję przestojów

• wzrost niezawodności



EPSITRON®

Funkcja Battery Control przeprowadza również szereg testów
podłączonej baterii i w razie wykrycia błędu wyświetla alarmy:

test naładowania - UPS co 60 sekund sprawdza stan naładowania
baterii. Jeżeli pojemność spada poniżej 85%, załączane jest
ładowanie baterii.

test obecności baterii - co 60 sekund przeprowadzany jest test
na obecność baterii. W trakcie testu sprawdzana jest poprawność
połączenia oraz sprawność baterii. Test wykonywany jest wyłącznie
w trybie zasilania z sieci.

test jakościowy – dynamiczne wyliczanie żywotność baterii
na podstawie przeprowadzanych pomiarów. Bateria jest cyklicznie
obciążana i sprawdzany jest poziom spadku napięcia, a następnie
porównywany z wartościami dopuszczalnymi.
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Monitoring baterii



EPSITRON®

TopBoost

• W przypadku klasycznych wyłączników nadprądowych 
szybkie zadziałanie wyzwalacza elektromagnetycznego 
w czasie od 10 do 12 ms wymaga prądu znacznie 
przekraczającego wartość nominalną wyłącznika.

• Wielokrotność prądu znamionowego w celu wyzwolenia 
zabezpieczenia, powoduje selektywne odłączenie obwodu 
prądowego, w którym wystąpiło zwarcie, podczas gdy 
pozostałe odbiorniki pracują normalnie.

PowerBoost

• Zasilacze z rodziny WAGO-PRO-Power zapewniają rezerwy 
mocy, pozwalające na udostępnienie przez 4 sekundy 
podwójnej wartości prądu przy stałym napięciu wyjściowym, 
np. podczas ciężkiego rozruchu.

• Rozwiązanie to pozwala zapewnić bezpieczeństwo pracy 
i równocześnie uniknąć niepotrzebnej, a kosztownej 
rozbudowy układu zasilania.
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EPSITRON®

Precyzyjne zabezpieczenie obwodów prądu stałego

• kompaktowy elektroniczny wyłącznik nadprądowy: 2- 8-
kanałowy

• prąd nominalny 2 A ... 10 A do nastawiania, dla każdego 
kanału osobno przy pomocy plombowanych przełączników

• dla każdego kanału przycisk z sygnalizacją LED 
do wygodnego włączania i wyłączania, do cofania i łatwej 
lokalnej diagnostyki

• załączanie kanałów ze zwłoką czasową

• sygnalizacja wyzwolenia (sygnał zbiorczy)

• komunikat o statusie pojedynczego kanału za pomocą 
sekwencji impulsów

• zdalne wejście do ponownego załączania wszystkich 
przeciążonych kanałów lub do włączania i wyłączania 
dowolnych kanałów sekwencją impulsów
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Elektroniczne wyłączniki nadprądowe

Co zyskujesz:

• oszczędność miejsca w rozdzielnicy

• niezawodność i pewność zadziałania

• sygnalizację do systemu SCADA



APLIKACJE DLA ENERGETYKI

Kompletne rozwiązanie zapewniające:

• komunikację z systemem nadzoru stacji zgodna z IEC 61850, 
IEC 60850, DNP3.0

• pomiary bilansujące poprzez przekładniki prądowe i cewki 
Rogowskiego w zakresie prądów, napięć, energii czynnej 
i biernej, współczynnika mocy, częstotliwości oraz zawartości 
harmonicznych

• sygnalizację stanu łączników oraz ich zdalne sterownie

• współpracę z modemami GPRS i TETRA

• archiwizację danych oraz parametryzację poprzez serwer www
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Monitoring stacji SN/nN

Wysoka niezawodność układu zasilania:

● monitoring online – automatyczny test baterii z informacją do 

systemu SCADA o konieczności wymiany akumulatora

● konfigurowalna wartość napięcia progowego w celu ochrony 

przed głębokim rozładowaniem



APLIKACJE DLA ENERGETYKI

Kompletne rozwiązanie zapewniające:

• komunikację z systemem nadzoru stacji zgodna
z IEC 61850, IEC 60850, DNP3.0

• współpracę z modemami GPRS i TETRA

• sprawdzanie stanu wyłączników, odłączników i uziemników

• zdalne sterowanie napędami

• detekcję zwarć w sieci SN

• warunki środowiskowe pracy: -40°C… +70°C
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Punkty rozłącznikowe sterowane zdalnie

Wysoka niezawodność układu zasilania:

• monitoring lokalny i zdalny

• 3-stopniowemu ładowaniu akumulatorów – zwiększona 

żywotność baterii

• przewidywalne okresy konserwacji dzięki Battery Control



APLIKACJE DLA ENERGETYKI

Zadaniem wskaźnika zwarcia jest:

• zapewnienie zdalnego dostępu do obiektu w systemie SCADA
poprzez TeleControl: IEC60870, IEC61850, DNP3.0

• transmisja danych pomiarowych dotyczących prądów SN z pola,
w którym zainstalowany jest wskaźnik

• informowanie o zdarzeniach i alarmach (sygnały o zadziałaniu 
WZW w stacji oraz sygnały o otwarciu drzwi do stacji)
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Zdalny sygnalizator zwarć SN

Wysoka niezawodność układu zasilania:

• interfejs RS-232/wyświetlacz LCD – parametryzacja i monitoring

• sygnalizacja stykowa/optyczna zaniku napięcia podstawowego, 

pracy z baterii, rozładowania akumulatora, awarii zasilacza



APLIKACJE DLA ENERGETYKI

Układ do monitorowania i zarządzania mikroźródłem OZE

• pomiary wielkości analogowych: I, U, f

• zabezpieczenie pod-/nadnapięciowych, pod/nadczęstotliwościowe

• sygnalizacja przekroczenia dopuszczalnych wartości wyższych 
harmonicznych

• komunikacja z systemami SCADA w protokołach: DNP3.0, 
IEC 61850, IEC 60870

• odczyt oraz transmisja danych z liczników energii elektrycznej 
zgodnie z IEC 62056-21

• synoptyka i zdalne sterowanie zespołem wyłącznikowym

• raporty dzienne dla użytkownika
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Zarządzanie mikroźródłem OZE




