
Introdução

Protecção e Controlo para Sistemas de Distribuição e Indústria

Os relés de protecção e controlo TPU 430 são uma solução segura e rentável para a protecção 
de linhas/ saídas e baterias de condensadores, para além de protecção de reserva ou auxiliar e 
controlo de transformadores, geradores e outros activos em sistemas de AT/MT.

As TPU 430 são relés multifuncionais que permitem uma engenharia plug-and-play com templates 
de configuração adequados que oferecem várias alternativas para personalização de esquemas de 
protecção e lógica PLC definida pelo utilizador. A integração na ferramenta Automation Studio 
permite uma configuração, programação e gestão simples tanto em aplicações independentes ou 
em sistema.

Suportando múltiplos protocolos abertos de comunicação, os relés estão preparados para o futuro 
e são de fácil integração.

Portefólio de Produtos

Aspectos Chave

• Protecção, controlo, medida, monitorização e registo integrados

• Funções de protecção comprovadas

• Compatível com normalização internacional recente 

• Múltiplas opções de comunicações

• Oito cenários de parametrização

• Desenhado de acordo com a última edição da IEC 61850

• Configurações baseadas em template

• Lógica IEC 61131-3 e programação PLC

• Watchdog e auto-monitorização

• Interface local e baseada em web

• Sinópticos totalmente configuráveis

• Ferramenta Automation Studio para engenharia

Benefícios para o Cliente

• Solução de protecção e controlo flexível e segura

• Plataforma de dispositivo única para todas as aplicações

• Fácil de especificar, configurar, resolver problemas e de manter

• Fácil de integrar em sistemas novos ou já existentes

• Implementação base IEC 61850 para sistemas de baixo custo

Resumo do produto

Relé multifuncional

Relé multifuncional de linhas/ saídas incluindo funções de corrente, 
tensão e frequência, para além de verificação de sincronismo, 
localizador de defeitos, falha de disjuntor, deslastre de cargas e 
lógica definida pelo utilizador.



Interface Integrada e Baseada em Web

Interoperabilidade via Protocolos de Comunicação Abertos

Sincronização Horária

A interface local incluí várias páginas interactivas de sinópticos e definidas pelo utilizador, 
com LCD colorido e de alto contraste, 16 alarmes programáveis, teclado e 9 teclas funcionais. 
Operação e controlo, monitorização de dados, gestão de parâmetros operacionais, cenários 
de parametrização activos e modos de operação, inspecção de SOE, registo de defeitos ou 
oscilografias são exemplos de acções realizadas pelo utilizador directamente na interface local.

Os dispositivos da TPU 430 dispõem de um servidor web embebido (disponível na porta Ethernet 
frontal ou traseira) onde é possível executar todas as operações locais, assim como aceder a 
SOE, registos de defeitos ou oscilografias bem como operações de manutenção. O servidor web 
complementa a interface local e a ferramenta Automation Studio.

Os relés TPU 430 disponibilizam vários protocolos de comunicação alternativos do tipo slave 
tal como DNP 3.0 ou IEC 60870-5-103, disponíveis nas portas série do painel traseiro (opção 
fibra disponível). Assim é permitida uma integração em sistemas com qualquer tecnologia de 
comunicação.

Os protocolos Ethernet ou TCP/IP estão disponíveis na Interface Ethernet do painel traseiro 
(10/100 Mbps cobre ou fibra). Os protocolos de uso geral como FTP estão disponíveis com 
protocolos para controlo remoto nas interfaces Ethernet frontal e traseira.

A sincronização horária pode ser realizada em tempo-real por SNTP, IRIG-B ou protocolo de 
comunicação, ou ainda definida na interface local.

Interfaces

16 Alarmes Programáveis 
(LEDs de Alarme)

LCD
(Colorido de Alto Contraste)

Painel Frontal e Interface Local da TPU 430

LEDs de Estado
(POWER, RUN, LAN)

Teclas Abrir/ Fechar

Tecla de Selecção de 
Objectos 

Teclado de Navegação

Porta Ethernet

9 Teclas Funcionais Programáveis
(LEDs de Estado)

Tecla para Apagar Alarmes

Interfaces

Interface de Utilizador

LCD colorido de 5,7” ●

Alarmes programáveis/ LED de indicação ●

Teclas de funcionais ●

LED de estado do IED ●

Servidor web embebido ●

Interface de Serviço/ Engenharia (Painel frontal)

10/100BASE-TX ●

Interface de Comunicação (Painel traseiro)

RS232/RS485 ●

RS232/RS485, fibra de vidro ou plástico 

10/100BASE-TX (defeito) ou 100BASE-FX


Interface dupla PRP  
(10/100BASE-TX ou 100BASE-FX)*

Interface dupla RSTP  
(10/100BASE-TX ou 100BASE-FX)

Sincronização Horária

Entrada IRIG-B ●

Cliente SNTP ●

Por protocolo de comunicação ●

Protocolos de Comunicação

Servidor IEC 61850 e GOOSE 

IEC 60870-5-104 (TCP/IP) 

IEC 60870-5-103 (Série) 

IEC 60870-5-101 (Série) 

DNP 3.0 (Série) 

DNP 3.0 (TCP/IP) 

MODBUS (Série) 

MODBUS (TCP/IP) 

Outros (mediante contacto) 

● - Característica base 
 - Característica opcional
 - Característica principal mutuamente exclusiva
* – Em desenvolvimento



Design Aberto através de IEC 61850

Automação Distribuída Aberta

A interface IEC 61850, totalmente compatível com outros dispositivos, ferramentas de engenharia 
e sistemas, permite um design totalmente aberto em implementações de sistema de custo 
reduzido. A comunicação adequada com mensagens peer-to-peer permite que as arquitecturas 
distribuídas de protecção e controlo de subestações sejam implementadas com total confiança 
e fiabilidade.

O desenho de funções da TPU 430 está orientado para objectos em total conformidade com 
os modelos IEC 61850. Para além disso, os utilizadores podem alargar os modelos de domínio 
através da ferramenta de engenharia, o que garante uma interoperabilidade semântica sem 
afectar a flexibilidade.

Com o suporte da última edição da IEC 61850, é garantida a interoperabilidade, tanto em novas 
instalações como remodelações e expansões. A integração total de engenharia IEC 61850 permite 
que os utilizadores beneficiem de um ciclo de vida mais extenso.

Integrando as normas IEC 61850 e de programação IEC 61131-3, os IEDs das Séries 220 e 430 
disponibilizam a flexibilidade e abertura para apoiar todas as aplicações de automação de saídas, 
tais como coordenação com religadores ao longo da linha, transferência de cargas, selectividade 
baseada em comunicações ou self-healing automático.

A automação de linhas de saída preparada para os avanços do futuro é assim viável tanto em 
arquitecturas peer-to-peer totalmente distribuídas ou descentralizadas com controladores de 
área de distribuição.

Integração IEC 61850

Integração  IEC 61850



Entradas/ Saídas e Construção

Os equipamentos TPU 430 estão disponíveis em tamanho standard de 1/2 19'' (opcionalmente 
em rack) suportando até 112 pontos de E/S digitais, 8 entradas analógicas CC e 12 entradas 
analógicas CA.

Watchdog interno, saída de watchdog e auto-supervisão de todos os componentes de hardware, 
incluindo memória, cartas de E/S e portas de comunicação, e de todos os módulos de software 
estão incluídos. A informação de diagnóstico pode ser acedida através do servidor web, conjunto 
de ferramentas ou interfaces de comunicação. Um modo de teste, adequado para validar a 
operação do dispositivo pode também ser definido. 

Para assegurar a confiança da operação, as funções de supervisão do sistema secundário tais 
como circuitos de disparo TTs/TIs são incluídos e podem ser utilizados, em conjunto com auto-
diagnóstico, não apenas para sinalização e registo mas também para bloqueio de disparo ou 
lógica definida pelo utilizador.

Configuração flexível de E/S permite uma implementação de directa de pontos simples, duplos, 
n-bits ou contagem de impulsos, assim como operação de múltiplos contactos através de controlos 
simples ou duplos. 

A configuração das entradas analógicas de corrente e de tensão standard em conjunto com 
templates de configuração permitem uma configuração simplificada de E/S nos equipamentos. 
As entradas digitais são independentes e as opções de entradas analógicas são seleccionáveis 
na encomenda. Para aplicações em armários de controlo não serão necessários componentes 
externos de controlo ou instrumentos de medição adicionais.

Entradas/ Saídas

Limites de E/S

Máximo de pontos de E/S Digitais* 
(entradas/ saídas) 104/56

Máximo de Entradas analógicas CC* 8

Máximo de Entradas analógicas CA 12

E/S de Base

8 ED + 8 SD + Watchdog ●

Entradas Analógicas CA (1 carta suportada)

6 TI + 6 TT


5 TI + 1 TI Sensível + 6 TT

4 TI + 4 TT **

3 TI + 1 TI Sensível + 6 TT **

Cartas de Expansão de E/S Digitais (até 3 cartas)

16 ED

o

32 ED

8 ED + 8 SD

16 ED + 8 SD

16 SD

Entradas Analógicas CC (1 carta suportada)

8 Entradas Analógicas CC 

Alimentação

24 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 principal mutuamente exclusiva
o - Característica opcional mutuamente exclusiva
* Entradas e saídas não-simultâneas
** Em desenvolvimento

Hardware

Expansão de E/S
(Quando disponível)

Painel Traseiro e Interfaces da TPU 430

Porta Ethernet

Entradas Analógicas

E/S Digitais de Base

Alimentação

Entrada IRIG-B

Portas série



Engenharia e Tratamento Unificado

Controlo e Supervisão

Lógica e Programação PLC

Registo

Monitorização, Medida e Contagem

Funções de Protecção Comprovadas

Integrando a plataforma CLP 500, os relés da TPU 430 foram concebidos não só para integração 
mas partilham também uma interface de utilizador, procedimentos de instalação e manutenção, 
assim como uma ferramenta Automation Studio fácil de utilizar.

O Automation Studio reduz os esforços de engenharia através da interface intuitiva e simples, 
como a matriz de mapeamento, templates de configuração, bibliotecas ou copy-paste. As 
características únicas tais como parâmetros operacionais, extracção e análise de registos, 
monitorização e configuração simplificam a instalação, a visualização e a gestão.

Algumas das funções integradas disponíveis são: controlo e supervisão de disjuntores e 
interruptores com verificação de sincronismo opcional, religação automática, falha do disjuntor 
e bloqueio durante operação trifásica. A operação segura do equipamento é assegurada por 
características como selecção-antes-de-execução, ligação segura por fio ou encravamentos 
distribuídos e gestão multi-nível da origem dos controlos.

Tanto a lógica de esquema de protecção e programação PLC definidos pelo utilizador podem ser 
programados em linguagem IEC 61131-3. Lógica e aritmética booleana ou inteira disponível em 
blocos funcionais tais como flip-flops, contadores e temporizadores. Assim, é permitido criar 
esquemas de controlo definidos pelo utilizador, deslastre de cargas, sequência de manobras, 
transferência de cargas, automação de linhas de saída distribuído.

O registo de eventos genérico pode guardar até 25 000 eventos da mesma fonte de dados. Os 
registos de oscilografia e de defeitos são guardados em formato COMTRADE incluindo informação 
analógica e digital, até 100 registos. Para além de registos de eventos de defeitos e oscilográficos, 
é disponibilizado um gráfico de tendência genérico para gerar diagramas de carga ou outros 
gráficos de estatísticas. Todos os dados são mantidos em memória não-volátil.

Medição precisa de magnitude, ângulo, potência, energia, impedância e frequência para sistemas 
trifásicos ou outros. Estão disponíveis outros sinais sem discriminação de fase de corrente e 
tensão, assim como velocidade e temperatura para aplicações de motor. Um localizador de 
defeitos também está disponível.

Assente na experiência obtida com as famílias de produto, os algoritmos de protecção têm sido 
significativamente melhorados, com características novas e adicionais incluídas. Um design 
cuidadoso das funções de protecção e arquitectura do dispositivo fornece um equilíbrio adequado 
entre velocidade, sensibilidade e precisão.

Funções

Automation Studio

Diagrama de Blocos Funcionais IEC 61131-3

Registos de Oscilografia



Source clock

Comunicações
remotas

E/S
digitais

Registo de sequência
de eventos

Registo de
estatísticas/gráficos

de tendências

Barramento de dados/eventos em tempo-real

E/S
analógicas Objectos

de E/S

Biblioteca
de funções
integrada

Legenda:
Objecto de função

Módulos de comunicação ou HMI

Módulos de processamento de dados/eventos

Módulos de processamento analógico

Outros módulos funcionais

Objectos de
protecção, controlo

e supervisão

Barramento de canal AC

Registo de
oscilografia

HMI

Objectos lógicos

Motor de
lógicaGestor de

cenáriosObjectos
de E/S

Servidor
IEC 61850

Objectos
de E/S

virtuais

Comunicações
IEC 61850

GOOSESincronização
horária

Outro sistema de comunicação Barramento de processo IEC 61850 Utilizador

Funções

Estabilidade e Fiabilidade da Protecção

Resumo da Função de Protecção

As características e os algoritmos de protecção foram desenvolvidas para garantir estabilidade 
durante a carga e defeitos externos enquanto se preserva a fiabilidade da operação de 
defeitos internos.

Várias funções integradas e opções permitem a operação correcta do relé de protecção em 
redes de média ou alta tensão com ligação à terra, baixa impedância, neutro isolado ou 
compensado. A detecção de corrente de inrush previne o disparo inadvertido causado pela 
ligação de um transformador.

Estão disponíveis vários escalões independentes para as principais funções de protecção, o que 
permite às aplicações do dispositivo, num verdadeiro design full-scheme.

Quatro escalões de máximo de corrente de defeitos fase e terra, com arranque de carga fria e 
direccionalidade opcional, garantem discriminação correcta de defeitos e opções de coordenação 
adequadas.

Dois blocos distintos de tensão para cada tipo, e cinco blocos de frequência para cada tipo 
permitem deslastre de cargas ou outras aplicações.

Oito cenários de parametrização independentes para cada função podem ser mudados através 
de comando do utilizador ou por imposição de lógica dependente da operação do sistema.

Arquitectura dos Produtos da TPU 430



Características

Funções

Protecção ANSI IEC 61850

Função de Protecção Restrita de Terra 87N  PDIF

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  PTOC / RDIR

Arranque de Carga Fria 

Correntes de Magnetização 

Curvas de Tempo Editáveis / Bloqueio por Selectividade Lógica 68 

Sobrecargas 49  PTTR

Fecho-sobre-Defeito 50HS  RSOF / PIOC

Máximo de Corrente de Terra Direccional para Sistemas Não-aterrados 32N  PSDE

Direccional de Potência 32  PDOP

Mínimo de Tensão de Fase 27  PTUV

Máximo de Tensão de Fase 59  PTOV

Máximo de Tensão Residual 59N  PTOV

Máximo de Tensão de Sequência Inversa 47  PTOV

Mínimo de Frequência 81U  PTUF

Máximo de Frequência 81O  PTOF

Taxa de Variação de Frequência 81RC  PFRC

Controlo e Supervisão ANSI IEC 61850

Lógica de Disparo Trifásico 94  PTRC

Supervisão do Circuito de Disparo 74TC  STRC

Falha do Disjuntor 51BF  RBRF

Religação Automática 79  RREC

Verificação de Sincronismo e de Presença de Tensão 25  RSYN

Bloqueio de Fecho do Disjuntor 86  RCBL

Falha de Fusível/ Supervisão do TT 60  RVTS

Supervisão do TI  RCTS

Verificação de Condutor Partido 46BC  RBCD

Controlo/ Supervisão do Disjuntor 52  CSWI / XCBR

Monitorização da Condição do Disjuntor  SCBR

Controlo/ Supervisão do Interruptor 89  CSWI / XSWI

Automação Distribuída 
GGIO

(ou definido por 
utilizador)

Automação Programável (IEC 61131-3) 
GAPC

(ou definido por 
utilizador)

Monitorização, Medida e Contagem ANSI IEC 61850

Medidas Trifásicas  MMXU / MSQI

Medidas Monofásicas  MMXN

Contagem  MMTR

Estatísticas **
MMXU

(ou definido por 
utilizador)

Cavas e Sobretensões ** QVVR

Harmónicas ** MHAI

Localizador de Defeitos 21FL  RFLO

Registo e Relatórios ANSI IEC 61850

Oscilografia  RDRE

Registo de Eventos Cronológico/ SOE 

Relatórios de Defeito 

Diagrama de Cargas/ Registo de Tendências **

Histograma **

Registo de Eventos da Qualidade da Energia **

Auto-testes e Watchdog 

 - Característica base
 - Caracteristica Opcional
** Funcionalidade em desenvolvimento



Breve Descrição da Aplicação

Suporte ao Ciclo de Vida do Produto e do Sistema

A TPU 430 garante uma solução rentável para linha/ saída e protecção e controlo de baterias 
de condensadores, assim como reserva para transformadores ou outros activos. Estes relés 
compactos podem ser integrados em sistemas ou podem funcionar autonomamente, como 
protecção principal ou como reserva em esquemas mais complexos. As várias opções disponíveis 
permitem aos equipamentos da série se adequarem a qualquer aplicação.

O carácter aberto dos IED da Efacec e o suporte ao longo do ciclo de vida do sistema 
permite estratégias progressivas de investimento. Para além de tecnologia preparada para 
evoluções futuras, a Efacec fornece um amplo conjunto de serviços, desde formação e 
suporte técnico, a serviços de engenharia e manutenção, assegurando ao cliente a melhor 
solução para os seus requisitos.

Unidade de Negócios Automação
Rua Eng. Frederico Ulrich  -  Ap. 3078  |  4471-907 Moreira Maia  |  Portugal  |  Phone: +351 229 402 000  |  Fax: +351 229 485 428  |  email: ase.eng@efacec.com  |  web: www.efacec.com mod. CS291P1505A1
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Descrição de Aplicações

Protecção e Controlo de Linhas de Saída MT

• Relé de corrente, tensão e frequência

• Deslastre de carga e reposição

• Localização de defeitos precisa

• Verificação de sincronismo opcional

Protecção e Controlo das Baterias de Condensadores

• Relé de corrente, tensão e frequência

• Supervisão de baterias de condensadores até três escalões

• Protecção de equilíbrio para cada escalão

• Gestão das baterias de condensadores de acordo com o calendário ou fluxo de potências reactivo

Backup Geral ou Protecção Auxiliar

• Protecção de backup de transformador

• Protecção de backup genérico para outros activos

• Protecção de tensão de barramento para aplicações de deslastre de cargas/descarga

Integração em Sistemas de Linhas de Saída Centralizado ou Distribuído

• Eliminação de defeitos de alta velocidade em circuitos de distribuição

• Recuperação de potência optimizada (FDIR)

• Integração em fluxos de potências multi-direccional e fontes DER

• Parâmetros adaptáveis

• Automação e controlo distribuído peer-to-peer

• Comunicações de saída baseadas em IEC 61850

Aplicações


