
Introdução

Controlador para Órgãos de Rede Aérea

Actualmente, as várias redes de distribuição não dispõem de soluções modernas de monitorização 
e controlo que permitam melhorar a qualidade de fornecimento a par da optimização da 
exploração da rede. Contudo, os programas de Smart Grid e as iniciativas de modernização 
tendem a pôr a descoberto os benefícios da monitorização e controlo distribuído.

Parte da família de IED 220 para protecção, automação e controlo, a RCU 220 é um controlador 
de religadores/sectionalizers que visa a protecção e o controlo de activos de distribuição com 
funcionalidades tradicionais de RTU. 

Para além da função de religação, a RCU 220 funciona também como isolador da linha/saída, 
dotada de algoritmos de reposição para configurações em malha/anel. A função de controlo 
de reconfiguração automática de rede apresenta a vantagem de não exigir capacidades de 
comunicação para isolar secções com defeito e restaurar a energia nos segmentos não afectados.

Ao contrário de outras soluções, a RCU 220 providencia também programação IEC 61131-3 e 
capacidade de comunicação IEC 61850, permitindo a integração em esquemas de selectividade 
peer-to-peer distribuídos, sistemas centralizados de controlo e monitorização da rede, esquemas 
adaptáveis para fluxos de potência variáveis e abordagens inovadoras plug-and-play.

Apesar das funções avançadas e flexibilidade acrescentarem valor, a RCU 220 é um controlador 
de custo-benefício atractivo, cuidadosamente desenhado para integração com religadores/ 
interruptores de vários fornecedores, de fácil instalação, configuração e gestão simplificada.

Aspectos chave

• Religação trifásica/monofásica

• Reconfiguração automática de rede independente de comunicações

• Compatibilidade com vários religadores

• Qualidade de energia, contagem de energia, oscilografia e relatório de incidentes

• Protecção e localização de defeitos

• Monitorização do desgaste do disjuntor

• Vários canais de comunicação incluindo total conectividade IP

• Servidor IEC 61850 e GOOSE

• Comunicações DNP 3.0 ou IEC

• Programação IEC 61131-3 

• Caixa resistente

• Gestão de alimentação/baterias integrada

•	 Software de configuração e gestão em estado-de-arte

Benefícios para o cliente

• Fiabilidade e segurança

• QdS melhorada

• Configuração, instalação, colocação em serviço e manutenção simplificadas

• Integração simplificada em sistemas através de vários protocolos de comunicação e 
interfaces WAN

• Medidas de elevada precisão, registo e monitorização 

• Vantagens alargadas através de FDIR, automação distribuída avançada e sistemas de 
gestão de activos

Portefólio de Produtos



Controlo de religador

A RCU 220 foi projectada para religadores trifásicos que suportam tanto disparo trifásico como 
monofásico, adaptando-se a diferentes arquitecturas de feeder de distribuição.

Controlo de disjuntor com verificação de presença de tensão e verificação opcional de sincronismo 
são parte do conjunto de funções disponíveis. A operação segura do equipamento é assegurada 
por características como os comandos locais de abertura e fecho temporizados (hit-and-run), 
select-before-operate, ligação segura por fio ou encravamento distribuído e autoridade de 
origens de controlo multi-nível.

A função de religação automática suporta até 5 ciclos de religação com tempos de isolamento 
independentes, está pronta a integrar em esquemas de poupança de fusíveis, e inclui uma 
funcionalidade de coordenação de sequências de religação que permite a coordenação com 
dispositivos a jusante evitando disparos desnecessários pelos religadores a montante.

Controlo de sectionalizer/interruptor

A RCU 220 pode também funcionar como controlador de sectionalizer/interruptor. A função 
integrada de seccionamento automático tem a capacidade para monitorizar religadores ou 
disjuntores a montante, isolando a área afectada durante os tempos de isolamento do religador a 
montante, contando até 5 ciclos de religação antes de abrir. De modo a aumentar a selectividade, 
o seccionamento automático é feito apenas após ter sido detectado um defeito.

Funções

Funções de protecção e de detecção de defeitos

Os vários escalões independentes das principais funções de protecção e detecção de defeitos 
garantem versatilidade e permitem a integração em esquemas de protecção complexos.

A RCU 220 suporta as curvas standard ANSI/IEC, as curvas tradicionais de religadores e disponibiliza 
também curvas de tempo inverso editáveis, permitindo a coordenação com qualquer tipo de 
dispositivos de corte na rede (incluindo equipamentos antigos, fusíveis, religadores programados 
com curvas que não-standard, etc.).

Estão disponíveis oito cenários de parametrização independentes, que podem ser mudados 
através de comando do utilizador ou condições lógicas dependentes da operação do sistema.



Automação da linha/saída

A RCU 220 pode ser facilmente integrada em configurações radiais ou em anel e inclui uma função 
de isolamento de secções defeituosas e reconfiguração da rede que implementa um algoritmo de 
self-healing distribuído que não exige comunicações, baseado em intervalos de tempo e níveis 
de tensão. Mediante a reconfiguração da rede, as unidades RCU 220 são capazes de adaptar 
automaticamente os algoritmos de controlo para a nova topologia através de parâmetros flexíveis.

Dada a disponibilidade da nova geração de redes de comunicação, a função de self-healing pode 
ser aprimorada com mensagens GOOSE peer-to-peer, garantindo uma operação rápida e fiável 
em todos os estágios do ciclo de detecção, isolamento e recuperação.

Medidas e monitorização

Registo

A RCU 220 inclui um registo de eventos genérico e com capacidade para armazenar até 25 000 
eventos de qualquer origem.

As oscilografias são armazenadas em formato COMTRADE e incluem informação analógica e 
digital num máximo de 100 registos. A função de relatório de incidentes guarda um resumo de 
cada incidente no sistema de energia, agregando dados relevantes para análise post-mortem.

Para além de registos de eventos e de defeitos/incidentes, um registo de estatísticas e tendências 
genérico está disponível para gerar diagramas de carga ou outros gráficos de estatísticas. Todos 
os dados são guardados em memória não-volátil.

A RCU 220 dispõe de 6 entradas de tensão e 4 entradas de corrente, permitindo a monitorização 
contínua a montante e a jusante do religador. Contagem de energia e medidas trifásicas (tensão, 
corrente, potência, energia, etc.) são algumas das funções de monitorização integradas.

A RCU 220 inclui também a função de localização de defeitos que permite reduzir a duração 
das interrupções do fornecimento de energia e, combinada com relatórios de incidentes 
pormenorizados, suporta a análise da rede.

Como opção, as funções de qualidade da energia são embebidas no controlador fornecendo 
informação sobre sobretensões e cavas de tensão, desequilíbrio de corrente, harmónico, etc.

São disponibilizadas funções de monitorização e supervisão do disjuntor, assim como de gestão 
e monitorização da alimentação para permitir uma gestão optimizada dos activos durante todo 
o ciclo de vida.



Funções

Funções Seccionador Religador

Protecção ANSI IEC 61850

Máximo de corrente de fase direccional 50/51/67   PTOC/RDIR

Máximo de corrente de terra direccional
50N/51N/67N 
50G/51G/67G

  PTOC/RDIR

Máximo de corrente de sequência inversa direccional 46/67 (1) (1) PTOC/RDIR
Curvas de tempo-corrente editáveis  
Bloqueio contra corrente de magnetização 68   PHAR
Arranque de carga fria   RCLP
Regime especial de exploração  
Bloqueio por corrente alta 68  PIOC
Sobrecargas 49   PTTR
Fecho-sobre-defeito 50HS  RSOF/PIOC
Detecção de condutor partido / Desequilíbrio de fases 46BC (1) (1) RBCD
Mínimo de corrente 37 * * PTUC
Máximo de corrente de terra direccional para sistemas não-aterrados 32N   PSDE
Direccional de potência 32 (1) (1) PDOP/PDUP
Mínimo de tensão de fase 27   PTUV
Máximo de tensão de fase 59   PTOV
Máximo de tensão residual 59N (1) (1) PTOV
Máximo de tensão de sequência inversa 47 (1) (1) PTOV
Mínimo de frequência 81U (1) (1) PTUF
Máximo de frequência 81O (1) (1) PTOF
Taxa de variação de frequência 81RC (1) (1) PFRC
Controlo e Supervisão
Lógica de disparo 94  PTRC
Supervisão do circuito de disparo 74TC   STRC
Sinalização de defeito * *
Seccionamento automático  (2) RSEC
Religação automática 79  RREC
Verificação de sincronismo e de presença de tensão 25 (1) (1) RSYN
Verificação de presença de tensão 25   RSYN
Boqueio de fecho de disjuntor 86   RCBL
Controlo da reconfiguração automática de rede *
Supervisão de TT 60   RVTS
Supervisão de TI   RCTS
Detecção de pólo aberto (3) ROPD
Controlo / Supervisão de disjuntor 52   CSWI / XCBR
Monitorização da condição do disjuntor   SCBR
Controlo / Supervisão de seccionador 89   CSWI / XSWI
Supervisão do sistema de alimentação (5) (5) ZBAT

Automação distribuída  
GGIO 

(ou definida pelo 
utilizado)

Automação programável (IEC 61131-3)  
GAPC

(ou definida pelo 
utilizado)

Monitorização, Medida e Contagem
Medidas trifásicas   MMXU/MSQI
Contagem de energia   MMTR

Estatísticas * *
MMXU

(ou definida pelo 
utilizado)

Cavas de tensão e sobretensões (4)* (4)* QVVR
Harmónicas (4)* (4)* MHAI
Localizador de defeitos 21FL (1) (1) RFLO
Registo e Relatórios
Oscilografia   RDRE
Registo de eventos cronológico  
Relatório de incidentes  
Diagrama de cargas/ Registo de tendências * *
Histograma * *
Registo de eventos de qualidade de energia (4)* (4)*
Auto-testes e watchdog  

 - Característica base   (1) – Opção protecção avançada   (2) – Opção religador + seccionador   (3) – Opção de disparo e religação monopolar   (4) – Opção de qualidade de energia (actualmente em desenvolvimento) 
(5) – Requer carta de supervisão de alimentação    * Em desenvolvimento



Hardware

Entradas/ Saídas

E/S de Base

8 ED + 8 SD 

10 E CA: 4I (TIs, 4ª Entrada de corrente com 
elevada sensibilidade) + 6U (Sensores resistivos/ 
capacitivos)

§
10 E CA: 4I (TIs) + 6U (Sensores resistivos/ 
capacitivos) **

10 E CA: 4I (Rogowski) + 6U (Sensores resistivos/ 
capacitivos) **

10 E CA: 4I (TIs) + 6U (TTs) **

Expansão

Slot de Expansão de Gestão da Alimentação

Carta de gestão da bateria  
(8 ED + 4 SD + 3E CC +2 PT100)



Expansão E/S Digitais

Tipo 1: 16 ED
¨

Tipo 2: 8 ED + 8 SD

Alimentação

24/48 V c.c. (19 V a 60 V)
¨48/60/110/125/220 V c.c. (38 V a 350 V) 

115/230 V c.a. (80 V a 265 V)

 - Característica base
 - Característica opcional

§ – Característica base mutuamente exclusiva
¨ – Característica opcional mutuamente exclusiva
** - Actualmente em desenvolvimento

A RCU 220 é um IED de 1/3 de rack de 19'' com HMI destacável, 10 entradas CA, até 32 entradas 
digitais e 20 saídas digitais, que suporta qualquer religador de qualquer fabricante.

Opcionalmente, a RCU 220 pode integrar um módulo de gestão de alimentação que desempenha 
testes periódicos automáticos de modo a monitorizar as baterias e assegurar as condições de 
operação adequadas ao dispositivo. 

Esta unidade foi projectada de acordo com as normas internacionais Europeias e Norte-Americanas 
e testada por laboratórios independentes. Este produto é também certificado pela Marcação 
CE de acordo com as Directivas Europeias aplicáveis, tais como Directiva de Baixa Tensão (LVD) 
2006/95/EC e a Directiva de Compatibilidade Electromagnética (EMC) 2004/108/EC.

A RCU 220 está disponível com várias opções de encomenda desde unidade independente a 
solução totalmente encastrada. O armário RCU 220E, com nível de protecção IP55, inclui todos 
os componentes necessários para a aplicação do religador, incluindo baterias, onduladores, gestão 
e monitorização do sistema de alimentação, interfaces de comunicação e cabos de E/S. Todo 
o sistema foi projectado de acordo com a norma EN 61439-1: 2009, respeitando os requisitos 
da Marcação CE. A segurança do armário é garantida por um sistema de bloqueio, incluindo um 
alarme que detecta abertura da porta.

Ligações típicas do religador

Interfaces de hardware da RCU 220

RCU 220 em armário RCU 220E standard

Porta série 1

Entradas analógicas

Carta de expansão E/S digitais

Entradas analógicas

Porta Ethernet

Entrada IRIG-B

Alimentação

Interface do HMI local

E/S digitais de base

LEDs de estado do dispositivo
(Power, Run, Comunicações)

Carta de gestão da alimentação



Interface de utilizador incorporada e baseada em tecnologia web

A interface de utilizador local é destacável, disponibilizando várias opções de integração no 
armário, e inclui um LCD alfanumérico 20x4 e um teclado para acesso à informação do IED, 
mudança de parâmetros e indicação sobre o estado de operação. Os LEDs de alarme programáveis 
e as teclas funcionais indicam o estado das operações.

Para além da interface local, a RCU 220 garante opções de conectividade IP para o conjunto de 
ferramentas de engenharia assim como um servidor web integrado em que todas as operações 
de acesso local se encontram disponíveis, tais como acesso a informação de estado, registo de 
eventos, relatórios de incidentes e registos oscilográficos. Isto permite a operação e gestão do 
dispositivo tanto local como remotamente (dependendo das opções de conectividade WAN).

A RCU 220 suporta várias opções de comunicação, permitindo diferentes esquemas de aplicação. 
O modem GPRS integrado opcional pode ser utilizado para ligar directamente a unidade a 
infra-estruturas IP WAN. As portas série e a interface Ethernet oferecem opções de comunicação 
alternativas através de adaptadores de rede e modems externos.

Cada unidade suporta várias configurações simultâneas de canal/ligação para troca de informação 
necessária a diferentes sistemas externos ou dispositivos como SCADA/DMS/OMS tais como 
ScateX+, DA/controladores self-healing, sistemas de informação de activos, etc.

O protocolo Modbus master está disponível de modo a suportar outras opções locais de integração. 
Todas as interfaces de comunicação incluem auto-monitorização, incluindo dados e estatísticas 
online.

São incluídas características de ciber-segurança tais como protecção de software e firmware, 
autenticação e comunicação encriptada entre IED e acesso externo (sistemas, ferramentas, 
navegadores web) para protocolos seleccionados.

Interfaces

Interfaces de comunicação e protocolos

Interfaces de Comunicação

Integrados

Porta Ethernet 10/100BASE-TX 

Porta série (COM1): RS232/RS485 
(Cobre) §
Slot de Comunicação *

Porta série (COM2): RS232/RS485 
(Cobre / Fibra de Vidro / Fibra de 
Plástico) ¨

Modem GPRS
Modem GPRS + receptor GPS **

Sincronização Horária

Por protocolo de comunicação 

Cliente SNTP 

Entrada IRIG-B 

 - Característica base
 - Característica opcional
§ – Característica base mutuamente exclusiva
¨ – Característica opcional mutuamente exclusiva
* - Outras opções de hardware de comunicação disponíveis, p.f. contactar
** - Actualmente em desenvolvimento

Protocolos de Comunicação

Servidores/Slaves *

Servidor IEC 61850 (1)

IEC 60870-5-104 (TCP/IP) 

IEC 60870-5-101 (Série) 

DNP 3.0 (Série & TCP) 

Automação Distribuída

GOOSE IEC 61850 (1)

Clientes/Masters *

MODBUS (Série) 

- Característica base
* - Outros protocolos disponíveis a pedido, p.f. contactar
(1) - Opção IEC 61850

Painel destacável de interface de utilizador da RCU 220

Interface web

LEDs de estado 
(Power, Run, 
Comunicações, Bateria)

LCD alfanumérico 20x4

8 Alarmes programáveis 
(LEDs de alarme)

6 Teclas funcionais programáveis
(LEDs de estado funcionais)

Porta Ethernet 
para acesso local

Controlo manual do religador

LEDs de estado do religador

Teclado de navegação

Modo local/remoto

Alterar o grupo de parâmetros 



Engenharia e operação unificadas

Automação distribuída aberta de acordo com IEC 61850 e IEC 61131-3

O controlador RCU 220 partilha uma interface de utilizador, procedimentos de instalação e 
manutenção comuns com as restantes famílias de IED da Efacec e é entregue com templates 
de configuração pré-definidos para aplicações típicas. O utilizador pode também adaptar 
os controladores RCU 220 para aplicação específica com a utilização das ferramentas 
Automation Studio, incluindo a criação, execução de testes tipo e implementação de templates 
de configuração definidos pelo utilizador.

Com ambiente de engenharia, de acordo com actual estado-de-arte, a RCU 220 garante toda a 
flexibilidade e abertura para suportar qualquer aplicação de utility específica, como deslastre 
de carga, transferência de carga, selectividade baseada em comunicações ou self-healing 
automático, etc.

A automação de distribuição é possível com cliente/ servidor IEC 61850 e GOOSE incluindo total 
conformidade com dispositivos e ferramentas compatíveis. Para além disso, os algoritmos definidos 
pelo utilizador ou esquemas de controlo podem ser projectados através de programação IEC 61131-3, 
havendo também uma total flexibilidade para a criação de modelos de objectos IEC 61850.

Automation Studio da Efacec

Diagrama de blocos funcionais IEC 61131-3

Integração IEC 61850 WAN



Aplicações

A crescente procura de energia, os requisitos rigorosos de qualidade de energia e a introdução de geração dispersa na rede de distribuição exigem 
a implementação de controladores que disponibilizem não só funcionalidades tradicionais de religação/seccionamento, mas também monitorização 
avançada, suporte de normas de comunicação modernas e abordagens que permitam automação de distribuição de última geração.

De forma a melhorar a fiabilidade, a eficiência e a minimização de interrupções, a RCU 220 é uma solução económica para controlo dos órgãos de rede 
desde aplicações tradicionais a aplicações mais avançadas.

A abertura e a segurança da família de IED 220 e os serviços de suporte da Efacec durante todo o seu ciclo de vida, desde suporte técnico e formação 
a engenharia e manutenção, asseguram a melhor solução para os requisitos de automação de distribuição desde a subestação primária através de 
feeders de distribuição e RMUs.

Unidade de Negócios Automação
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Religação automática tradicional baseada em temporizações e reconfiguração de rede automática opcional

• Eliminação rápida de defeitos

• Automação e controlo distribuídos baseados em níveis de tensão e temporizações

• Reconfiguração automática de rede independente de comunicações

Controlo e monitorização remotos 

• Integração em sistemas de gestão de exploração da rede ou sistemas remotos 
SCADA, DMS/OMS

• Monitorização e controlo remotos

• Detecção e sinalização de defeitos 

• Análise de incidentes

• Monitorização da condição de activos

• Vários protocolos e canais de comunicação

Integração em sistemas de automação de distribuição centralizados 

• Eliminação rápida de defeitos em circuitos de distribuição

• Reposição do fornecimento de energia optimizada (FDIR)

• Integração em sistemas com fluxos de potência multi-direccionais e geração 
distribuída

• Parâmetros adaptativos

• Abordagens plug-and-play e de engenharia simplificada 

Esquemas de transferência automática de fornecimento de energia

• Fornecimento de energia fiável para carga crítica

• Comunicações GPRS ou Ethernet

Integração em esquemas de controlo distribuído

• Estratégias de detecção e Isolamento de defeito e self-healing (FDIR) rápido

• Automação e controlo distribuído peer-to-peer

• Comunicações IEC 61850

 


